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de bezuinigingen bij stichting De w*"* Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Voor De Welle is vanaf 2012 een structurele bezuiniging opgenomen van € 72.000,- per jaar 
oplopend vanaf 2014 naar € 172.000,- . Met de raad en Stichting de Welle is afgesproken dat 
de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen in kaart worden gebracht en dat vervolgens 
aan de raad wordt voorgesteld op welke wijze de uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt 
in de begroting 2012 - 2015. 
Met de voorstellen, zoals gepresenteerd in de "eindrapportage Stichting de Welle", worden 
concrete mogelijkheden gepresenteerd om een structurele bezuiniging te realiseren vanaf 2012 
van € 72.000,- per jaar en worden concrete voorstellen gedaan voor nader onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de aanvullende bezuiniging van € 100,000, - extra vanaf 2014. Binnen de 
genoemde producten wordt een besparing van structureel € 172.000,- reëel geacht. De Welle 
zal de opdracht krijgen om de bezuinigingen binnen de voorgestelde producten te realiseren. 

Opdracht: 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is besloten tot gerichte bezuinigingen 
en tariefmaatregelen voor de beroepsmatig werkende instellingen ZINiN, Stichting De Welle, 
Muziekschool Twente en de vijf beheerscommissies van gemeentelijke accommodaties. 
Tevens wilt u de maatschappelijke gevolgen in beeld brengen van deze maatregelen. Het voorstel 
moet voor de zomer van 2011 aan de raad voorgelegd worden. 

Aanleiding: 
Bij het besluit tot de genoemde gerichte bezuinigingen is ook besloten de gevolgen van deze 
bezuinigingen voor de gesubsidieerde instellingen te onderzoeken en de maatschappelijke 
effecten ervan in beeld te brengen. Daardoor kan het bestuur verantwoorde besluiten nemen over 
deze voorgestelde bezuinigingen. 

Doelstelling: 
U in staat stellen een maatschappelijk en financieel verantwoord besluit te nemen over de 
bezuinigingen bij De Welle. 

Mogelijke oplossingen: 
In bijgaande "eindrapport Stichting de Welle" zijn de conclusies van het onderzoek opgenomen. 
De stuurgroep stelt een aantal nadere onderzoeken voor die samen de bezuinigingsopdracht 
realiseren. Opgemerkt wordt dat alle bezuinigingsvoorstellen maatschappelijke gevolgen hebben, 
er wordt een groter beroep gedaan op het maatschappelijk middenveld en wordt meer 
verantwoordelijkheid bij burgers neergelegd. Als burgers de betreffende taken onvoldoende 
oppakken kan het zijn dat de betreffende taak op een lager niveau in onze gemeente wordt 
uitgevoerd. Verder wordt opgemerkt dat vanaf 2014 taakstellend € 30.000,- wordt ingeboekt. 
Bijvoorbeeld door het aantal effectieve uren te verhogen en het anders invullen van personele 
formatie bij natuurlijk verloop. 

Voor wat betreft de voorgestelde maatregelen wordt geconstateerd dat De Welle, indien de 
gemeente tot de genoemde bedragen bezuinigt. De Welle begrip heeft voor de voorgestelde 
keuzes. Alle keuzes zijn in goed overleg besproken, maar zowel de gemeente als De Welle 
hebben een eigen verantwoordelijkheid. Uitgaande van een aantal eerder gemelde aannames/ 
veronderstellingen zijn er wellicht goede mogelijkheden om te bezuinigingen op een zestal 

(code voor postverwerking) 



2 = 

onderwerpen voor € 100.000,- . Dit maakt dat een structurele bezuiniging van € 172.000,-
mogelijk is vanaf 2014. 

Voorgestelde oplossingen: 
1. Maatwerk - Vrijwilligerscentrale 
In samenwerking met de gemeente is de Vrijwilligerscentrale en de frontoffice van De Welle 
vormgegeven in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Het laatste is niet goed uit de verf gekomen. 
Door een verhuizing naar de Dahliastraat kan een besparing gerealiseerd worden van maximaal 
555 uur en € 8.000,- aan huisvestingskosten. Naast de frontoffice wordt in Maatwerk 
vormgegeven aan de projecten: "Mooi meegenomen", "Graag Gedaan" en "Senioren voor 
Hellendoorn". Deze projecten zijn waardevol. 
Toelichting: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat een besparing van 555 uur tot beperkte 
maatschappelijke effecten zal leiden. Deze besparing hangt wel samen met de huisvesting (bij 
een verhuizing is er sprake van één balie in plaats van twee). 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht voor nadere uitwerking waarbij de 
betrokkenheid van de Wmo-raad gewenst is. 

2. Focussen op activiteiten en minder op netwerkontwikkeling/overleg 
Hoewel De Welle aangeeft dat overleg noodzakelijk is voor de werkzaamheden, geeft zij ook 
aan dat het de vraag is of de extra ondersteuning van themagroepen van de Wmo-raad en de 
(in hoofdzaak secretariële) ondersteuning van andere overlegvormen (zoals bijvoorbeeld de 
Gehandicaptenraad) anders zou kunnen. Het is de vraag of in tijden van bezuiniging hier niet 
kritischer mee omgegaan zou kunnen worden. Kortom meer eigen verantwoordelijkheid bij de 
initiatiefnemers ook voor het maken van de notulen (secretariële ondersteuning). Bij het 
jongerenwerk geeft men aan dat het niet wenselijk is als overleg verdwijnt gezien het belang 
van onder andere de casuïstiek overleggen op dit moment. 
Toelichting: De Wmo-raad wordt inhoudelijk ondersteund. Bij de ondersteuning van de 
themagroepen, maar zeker bij belangengroepen is er vaak meer sprake van secretariële 
ondersteuning dan inhoudelijke ondersteuning, zoals notuleren. Met een kostprijs van 
€ 41,03 per uur is het de vraag of dit wenselijk is voor de toekomst. Daarnaast wordt het 
spectrum van de zorg voor en het welzijn van de jeugd door, onder andere door de Transitie 
Jeugdzorg, de komende jaren een geheel andere. Met de komst van onder andere jeugdzorg 
zal er een betere afstemming plaats moeten vinden tussen enerzijds het algemeen 
jongerenwerk/straathoekwerk en anderzijds het individueel jeugdzorgwerk. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging op de onderdelen van secretariële ondersteuning van 
de themagroepen van de Wmo-raad en andere overlegvormen. Tevens opdracht voor nadere 
uitwerking om overlegvormen in het kader van jeugd te heroverwegen vanaf 2014. 

3. Heroverweging Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) en Sport en Spel 
De Welle ziet geen mogelijkheden op de korte termijn om hier ingrijpende wijzigingen in door 
te voeren. 
Toelichting: de oudere van vandaag is niet de oudere van later. Verwachtingen met 
betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid voor activiteiten (geen beroepskrachten) zullen 
de komende jaren sterk veranderen. Ook de discussie over eigen bijdrages zullen in dit kader 
toenemen. Hoewel het van 'vandaag-op-morgen' tot onrust kan leiden, mag verondersteld 
worden dat er op de langere termijn wel goede mogelijkheden zullen ontstaan. Zeker vanaf 
2014. De besparing hangt wel samen met de efficiency voordelen (quick wins) in bijlage 6. 

Bij het MBVO wordt opgemerkt dat de gemeente uitgaat van de kracht van de samenleving 
en de eigen verantwoordelijkheid. De Welle stimuleert de zelfwerkzaamheid en zorgt voor 
continuïteit. Het wegsnijden van deze ondersteuning zorgt voor maatschappelijk onrust bij 
een groep senioren. De gemeente is van mening dat een beperking van uren realistisch is, het 
is wel goed om te onderzoeken hoeveel uren. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht voor nadere uitwerking 



4. Heroverweging t.a.v. jongerenwerk 
De Welle ziet geen/weinig mogelijkheden voor de korte termijn. 
Toelichting: er kan overwogen worden om minder frequent geopend te zijn ('t Honk). Wellicht 
kan nog onderzocht worden welke voordelen verhuur van de ruimte op kan leveren zodat de 
kosten "gedrukt" (of gedeeld) worden. Daarnaast is het eerder hierboven genoemde punt met 
betrekking tot de Transitie Jeugdzorg en de invloed op de context en rol van het 
jongerenwerk. Op de langere termijn ontstaan hier wellicht wel mogelijkheden. Door de 
verwachte groei van het aantal professionals op lokaal niveau zou de inzet van het 
individuele jongerenwerk structureel kunnen verminderen (meer vanuit de individuele benadering 
dan vanuit de groep) 

Voorstel: opdracht voor nadere uitwerking. 

5. Bunga Tandjung 
De Welle heeft specifiek in haar begroting 228 uur opgenomen voor ondersteuning waar het 
bestuur van Stichting Bunga Tandjung gebruik van zou kunnen maken van ondersteuning. De 
afgelopen jaren (sinds onderbrengen bij De Welle) heeft het bestuur van de betreffende stichting 
geen/nauwelijks gebruik gemaakt van de ondersteuning. Wel is er op een andere manier 
(vergelijkbaar met andere bewoners initiatieven) gebruik gemaakt van de ondersteuning van De 
Welle. Op basis van het verbruik vanuit het verleden (nihil) en op basis van de mogelijkheid voor 
ondersteuning vergelijkbaar met andere initiatieven (bewoners / sociaal cultureel werk e.d.) 
wordt voorgesteld uren hiervan te bezuinigen. Overigens wordt opgemerkt dat vanuit de 
historie geen beroep is gedaan op het aantal uren. Op lange termijn kan het zeker zo zijn dat 
de stichting Bunga Tandjung een beroep doet op De Welle. Van gemeentewege wordt 
aangegeven dat onderzocht zal moeten worden tot welk niveau het aantal uren verminderd 
kan worden 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht voor nadere (gedetailleerdere) uitwerking 

6. Huurdersplatform 
De Welle ziet hier goede mogelijkheden. Ook is het de vraag of dit niet door de 
Woningstichting op gepakt zou moeten worden in plaats vanuit de gemeente. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging. 

7. Maatschappelijke stages 
De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
maatschappelijke stages. Het onderwijs is sinds een aantal jaren verplicht om de stages aan te 
bieden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt De Welle met haar vacaturebank en haar contacten 
met de verschillende vrijwilligersorganisaties. De extra investering (boven op het reguliere 
aanbod van De Welle) van de afgelopen jaren in het kader van de maatschappelijke stages is 
275 uur op jaarbasis (inkoop bij De Welle). Nu de gemeente reeds jaren extra geïnvesteerd 
heeft en blijvend investeert in een goed vrijwilligersbeleid met ondersteuning van De Welle 
zou de inzet van De Welle beperkt kunnen worden tot de reguliere taken in deze. Het 
onderwijs krijgt middelen voor de stages die zij vanuit hun eigen inzicht en 
verantwoordelijkheid zouden kunnen inzetten. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht tot nadere uitwerking in relatie tot de rol 
hierin van de Vrijwilligerscentrale. 

8. Maatschappelijke consequenties - ondersteuning themagroepen Wmo-raad 
Zowel de Wmo-raad als haar themagroepen worden ondersteund. In de startfase was de 
noodzaak hiertoe groot. Beseft wordt dat de komende jaren voor de Wmo-raad drukke jaren 
zijn bij de overdracht van taken. Gestreefd wordt naar een reguliere ondersteuning van de 
Wmo-raad en afbouw in uren van de themagroepen. 
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Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en nader onderzoek. 

Dat levert samengevat het volgende op: 
In 2011 is bij beschikking € 915.364,-- subsidie verstrekt aan Stichting de Welle. In de hieronder 
gepresenteerde tabel wordt een overzicht gegeven van de mogelijke besparingen. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat er over de "mogelijkheden vanaf 2014" nog geen overeenstemming is. 
Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. 

Tabel: "Mogelijkheden 

Activiteit 
Bunga Tandjung 
Maatschappelijke 
Stg. 
Huurdersplatform 
Maatwerk 
Themagroepen Wmo 
Ondersteuning overig 
Taakstellend te 
realiseren uren in 
2012 
Efficiency 
Maatwerk (kosten) 
Totaal 

Activiteit 
Restant uren 2012 *1 
MBVO 
Sport en Spel 
Netwerken (JW) 
Maatwerk / Vr.werk 
' t Honk / Outreach. 
Taakstellend te 
realiseren in 2014 
Taakstellend 
(formatie) 
Totaal 

voor de bezuinigingen De Welle 2012 - 2014" 
mogelijkheden vanaf 2012 tot 2014 

- Uitgewerkt in projectgroep -

Maximaal 228 
Maximaal 275 

50 
555 
Maximaal 300 
Maximaal 112 

n.v.t. 

Uren op jaarbasis 

926 uren 

n.v.t. 
n.v.t. 

Uurprijs 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 

€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 

n.v.t. 
n.v.t. 

Totale besparing 

€ 38 .000 

€ 26 .0001 
€ 8 .000 
€ 72 .000 

mogelijkheden vanaf 2014 
- Nog nader uit te werken -

Maximaal 594 
Maximaal 443 
Maximaal 200 
Maximaal 615 
Maximaal 200 
Maximaal 400 

Uren op jaarbasis 

1 707 uren 

Uurpijs 

€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 . 0 3 

Totale besparing 

€ 70 .000 

€ 30 .000 

€ 100 .000 
*1 In 2012 worden 1520 uren onderzocht, waarbij taakstellend 926 uur zijn ingeboekt. Het restant van de uren over 
2012 ad 594 wordt meegenomen in het onderzoek 2014. 

Communicatie: 
• Begin oktober 2010is door de verantwoordelijke portefeuillehouder de noodzaak van de 

bezuinigingen toegelicht aan de organisaties. Na de begrotingsvergadering zijn diverse 
gesprekken gevoerd over de wijze waarop de maatschappelijke gevolgen van de 
bezuinigingen in beeld kunnen worden gebracht en is begin februari gezamenlijk een plan van 
aanpak vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak heeft de projectgroep, in een 
arbeidsintensief traject, geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn en welke 
maatschappelijke gevolgen er kunnen optreden. In de stuurgroep is de eindrapportage 
gezamenlijk vastgesteld. 

• Begin oktober 2010 is De Welle door middel van een brief op de hoogte gebracht van de 
aanvullende gerichte bezuinigingsmaatregelen op de beroepsmatig werkende instellingen die 
in de programmabegroting 2011 - 2014 zijn opgenomen boven de algemene taakstelling van 
8%. 

1 Inclusief contributie verhoging voor MBVO ä € 8 .000,-
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• Nadat u een besluit heeft genomen over het voorliggende voorstel, wordt De Welle door 
middel van een brief op de hoogte gesteld. Het is aan De Welle om het besluit intern te 
communiceren met het personeel. 

• Door middel van een persbericht en inzet van onze eigen communicatiemiddelen is de 
samenleving op de hoogte gesteld van de resultaten van het bezuinigingsonderzoek. 

Effecten meten: 
De effecten zijn opgenomen bij de beschrijving van de voostellen. 

Planning: 
• Verwerking in de programmabegroting 2012-2015: najaar 2011; 
• Uitvoering vanaf 2012/2013. 

Concept Besluit: 
1. De uitkomsten van de eindrapportage meenemen bij het opstellen van de begroting 2012 -

2015; 
2. Akkoord gaan met de navolgende bezuinigingen: € 72.000,- in 2012, € 72.000,- in 2013 en 

structureel € 172.000,- vanaf 2014; 
3. Van de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen kennisnemen; 
4. Waardering uitspreken over de wijze waarop Stichting de Welle met de gemeente heeft 

samengewerkt om de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen. 

Nijverdal, 24 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco secretaris, ( \ de burgemeester, 

:^> 

H.G.M. Zwijnenberg, V. ^JtÖTKristen 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT01162 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier. 

Nijverdal, 4 juli 2011 

de voorzitter. 

Bijlagen: 
Eindrapportage Stichting de Welle. 
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• Eindrapportage van de stuurgroep over de 

gevolgen van de bezuinigingen Stichting De Welle 

Datum 
Aan 

Kopie aan 

Behandeld door 

12 mei 2011 
College van B&W 

Stuurgroep & projectgroep onderzoek De Welle 

Willem Loupatty 

Onderwerp: 

Eindrapportage Stichting De Welle 

1 . Opdracht 

Voor het realiseren van een sluitende begroting heeft het college van B&W van de gemeente 
Hellendoorn een groot aantal bezuinigingen voorgelegd aan de raad. De raad van de gemeente 
Hellendoorn heeft op 11 november 2010, naar aanleiding van de bespreking van de 
programmabegroting 2011 - 2014, besloten een vijftal onderzoeken te laten verrichten naar de 
voorgestelde bezuinigingen. De raad wil voor de zomer van 2011 een helder beeld krijgen van de 
keuzes en consequenties voor de bezuinigingen met betrekking tot: 

1. ZINiN - theater en bibliotheek; 
2. Stichting De Welle (De Welle); 
3. Muziekschool Twente; 
4. De vijf beheerscommissies van gemeentelijke wijkaccommodaties. 
5. Een stand van zaken m.b.t. de subsidieverordening 

2. Onderzoek Stichting De Welle (De Welle) 

Voor De Welle is vanaf 2012 een structurele bezuiniging opgenomen van € 72.000,- per jaar. Vanaf 
2014 wordt hier een structurele bezuiniging aan toegevoegd van € 100.000,- per jaar. Concreet 
betekent dit dat in beeld wordt gebracht hoe deze bezuinigingen (totaal vanaf 2014 structureel € 
172.000,- per jaar) er concreet uit zouden kunnen zien en wat hiervan de consequenties zullen zijn. 

3. Inrichting proces 

Het onderzoek met betrekking tot de bezuinigingen is door de gemeente Hellendoorn en De Welle in 
gezamenlijkheid opgepakt. De gemeente wil verantwoord samen verder met De Welle en wil de relatie 
handhaven, ondanks dat de condities de komende jaren zullen veranderen. Het uitgangspunt in het 
onderzoek is dat De Welle zelf het beste kan aangeven wat de consequenties van de bezuinigingen 
zullen zijn voor het productaanbod, waar de kansen liggen en welke bedreigingen er zijn. De politiek 
neemt uiteindelijk de beslissing, hier hoeft De Welle het niet mee eens te zijn. Na besluitvorming volgt 
een nieuwe prestatie overeenkomst. Subsidie en prestatie zullen daarin opnieuw op elkaar afgestemd 
worden. 

Eindrapportage 12 mei 2011 
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De structuur van het onderzoek is als volgt opgebouwd: 

3. 7. Projectgroep 
Projectleider : dhr. W. Loupatty 
De Welle (inhoud) : dhr. J. Wennemers 
De Welle (financieel) : mevr. P. Harbers 
Projectmedewerker : dhr. H. Arnold 

3.2. Stuurgroep 
Bestuur : wethouder J. Coes 
Projecteigenaar : dhr. G. Koolhaas 
Bestuur de Welle : dhr. J. van der Velde (voorzitter) 
Directeur de Welle : dhr. G. Beukers 
Secretaris : dhr. W. Loupatty 

De projectgroep is vanaf maart tot op heden zes maal in werkbijeenkomsten bijeengekomen te weten: 
donderdag 03 maart 2011 (1,5 uur) 
dinsdag 15 maart 2011 (1,5 uur) 
maandag 21 maart 2011 (1,5 uur) 

- dinsdag 19 april 2011 (1,5 uur) 
woensdag 27 april (3 uur) 
donderdag 12 mei (1,5 uur) 

De stuurgroep is vanaf maart tot op heden twee maal bijeengekomen om tot een afronding het 
onderzoek in het kader van de bezuiniging te komen: 

- dinsdag 12 april 2011 
- dinsdag 10 mei 2011 

3.3. Planning 
Het onderzoek moet rond half mei inhoudelijk in een afrondend stadium komen, zodat de resultaten 
meegenomen kunnen worden in de begrotingscyclus. Eerste verkennende behandeling in het college 
op 17 mei, besluitvorming in college van 24 mei, behandeling 14 juni in de commissie Samenleving 
en op 5 juli in de raad. 

4. Rapportage 

In het voorliggende document wordt, aan de hand van de resultaten vanuit de verschillende 
projectgroep bijeenkomsten en vanuit de opdracht(en) van de stuurgroep, stap voor stap gewerkt aan 
de realisatie van een overzicht van de mogelijkheden voor bezuiniging van structureel € 72.000,- p/j 
vanaf 2012 en hier bovenop een bezuiniging van structureel € 100.000,-- p/j vanaf 2014 en de 
consequenties hiervan. 

4.1. Resultaten eerste projectgroep 
Op 3 maart 2011 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In het overleg zijn een aantal 
belangrijke zaken aangestipt. In eerste instantie is stilgestaan bij de rollen en de exacte opdracht. Ook 
is besproken dat het gaat om bezuinigingen te realiseren van structureel € 72.000,- vanaf 2012 en 
daarbovenop vanaf 2014 € 100.000,- structureel. 
De kaders die vanuit de gemeente genoemd zijn, zijn: 

Meer welzijn ('nieuwe stijl'); 
Minder categoraal werken; 
Verantwoordelijkheden meer bij de burger neerleggen; 
Wijziging algemeen subsidiebeleid (minder regels). 

Eindrapportage 12 mei 2011 
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4.2. Resultaten tweede projectgroep 
Op 15 maart 2011 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden. In het overleg zijn de eerste 
mogelijkheden voor een structurele bezuiniging van € 26 .000, - in beeld gekomen. Deze bezuiniging 
is structureel te realiseren zonder dat het effect heeft op de uitvoering en de producten van de Welle. 
Daarnaast zijn de aflopende (tijdelijke) contracten in beeld te gebracht. Het betreft hier een totaal 
aantal van 59 uren (die direct product gerelateerd zijn en 15 uur schoonmaak). Het voert te snel om 
te kijken of het niet verlengen van contracten (vacaturestop) een "oplossing" is voor de bezuiniging. 
Wel moet overwogen worden, wat de mogelijkheden zijn en wat hiervan de exacte consequenties 
zijn. 

4.3. Resultaten derde projectgroep 
Op 21 maart 2011 heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de 
prioriteiten met betrekking tot de bezuinigingen vanuit zowel De Welle als vanuit de gemeente 
besproken. Hoewel De Welle van mening is dat de gemeente de prioriteiten moet stellen, heeft ze zelf 
wel enige voorkeur. De Welle noemt hiertoe een aantal producten die in de discussie gebracht 
worden. Deze producten zijn producten die doorgaans niet door vergelijkbare welzijnsorganisaties 
worden uitgevoerd maar waartoe de gemeente wel opdracht heeft gegeven. Zij geeft zelf de voorkeur 
om deze producten eerst nader onder de loep te nemen. Het betreft hier: 

Organisatie Huurdersplatform; 
Ondersteuning Maatschappelijke stages; 
Ondersteuning activiteiten Molukse stichting (Bunga Tandjung). 

Aanvullend hierop benoemt de gemeente (ambtelijk) de volgende onderwerpen: 
Maatwerk in combinatie met de vrijwilligerscentrale (hier kan gezocht worden naar 
efficiencywinst); 
Meer focussen op activiteiten, minder op (netwerk)ontwikkeling/overleg; 
Koppeling van activiteiten voor sociaal culturele werk en het gebruik van socio-ruimten; 
Heroverweging activiteiten MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) en Sport en spel; 
Heroverwegingen t.a.v. jongerenwerk (bijv. openingstijden en aansluiting vinden bij 
het onderwijs). 

4.4. Opdrachten n.a.v. de eerste stuurgroep 
Op 12 april 2011 heeft de eerste bijeenkomst van de stuurgroep plaatsgevonden. In deze bijeenkomst 
zijn alle producties voorgelegd en besproken, zoals de projectgroep deze heeft uitgewerkt in de 
voorafgaande periode. Het is aan de stuurgroep om besluiten te nemen over de producties en de 
verdere richting en verdieping van het onderzoek (gedetailleerde uitwerking van de consequenties -
zowel financieel als maatschappelijk). 

Op basis van de mondelinge toelichting op de samenwerking in de projectgroep geven de stuurgroep 
leden aan tevreden te zijn over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Alle 
projectgroepleden worden gecomplimenteerd voor de inzet en met de resultaten. De stuurgroep geeft 
aan een nadere uitwerking te willen ontvangen van de consequenties van de bezuinigingen op de 
producten zoals genoemd in de projectgroep van 21 maart 2011. Daarnaast wenst de stuurgroep een 
nadere toelichting op de "quick wins" (efficiency voordeel). Wat behelzen deze exact en welke 
consequenties hebben de keuzes. De stuurgroep geeft aan dat het document met betrekking tot het 
eventuele efficiency voordeel bij samenwerking met andere instanties op de korte termijn geen 
voordeel op zal leveren. Zij geeft de projectgroep de opdracht om hier voorlopig geen nader 
onderzoek naar te verrichten. 

4.5. Resultaten vierde projectgroep 
Op 19 april 2011 heeft de vierde bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is een 
terugkoppeling gegeven van de besluitvorming in de stuurgroep. Daarnaast is de nieuwe planning 
besproken en is deze vastgelegd. 

De actiepunten voor de volgende projectgroep die ter voorbereiding nader uitgewerkt dienen te 
worden zijn: 

Quick wins: inhoudelijk omschrijven en benoemen van (maatschappelijke) effecten / 
consequenties; 
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Tijdelijke contracten: hulpfonds/schoonmaak resp. niet/nauwelijks aan de orde, de concrete 
mogelijkheden SCW 1/2/3 in beeld brengen, mogelijkheden pensionering en minder werken in 
kaart brengen; 
Te onderzoeken producten inhoudelijk omschrijven en benoemen van maatschappelijke 
effecten en financiële consequenties; 
Effecten van 'matching' van de niet-eigenlijke producten en de gemeentelijke aanvulling met 
tijdelijke contracten. Zo (nog) niet mogelijk, dan graag beargumenteren. 

4.6. Resultaten vijfde projectgroep 
Op 27 april 2011 heeft de vijfde bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst zijn de, door de 
Welle, uitwerkte stukken inhoudelijk besproken, te weten: 

Algemeen document over de bezuinigingen, de consequenties van de specifieke (product) 
bezuinigingen en de mogelijke alternatieven om negatieve consequenties te ondervangen; 
Document met de consequenties t.a.v. de activiteiten van Stichting Bunga Tandjung en de 
ondersteuning van het Huurdersplatform; 
Een overzicht van de producten, uren en kosten (incl. uurprijs) berekend op basis van de 
gemiddelde uurprijs 2011 ; 
Een document met een toelichting op de efficiency (quick wins) van structureel € 26.000,-- . 

Hoewel er op 19 april nog andere producties zijn overeengekomen in de projectgroep is het, gezien de 
korte termijn tussen de twee bijeenkomsten, niet mogelijk geweest ook deze producties te leveren. 

Naast een aantal inhoudelijke toevoegingen op de documenten (voorgestelde wijzigingen) wordt in de 
projectgroep voorgesteld de genoemde documenten als basis te gebruiken voor de conclusies en toe 
te voegen als bijlage bij de rapportage voor de stuurgroep van 10 mei 2011. De Welle wordt 
gevraagd deze stukken aan te passen. Tevens wordt overeengekomen dat er een aantal extra 
relevante documenten nader worden uitgewerkt, te weten: 

Document over de maatschappelijke consequenties voor een bezuiniging op de ondersteuning 
(inhoudelijke en secretariële) van de themagroepen van de Wmo-raad; 
Document met de financiële consequenties van de bezuinigingen. 

Aan de hand van de stukken (producties van De Welle) zal een rapportage worden gemaakt. De 
rapportage zal voorzien worden van een conclusie. De stuurgroep zal vervolgens opdracht geven op 
basis van de voorstellen van de projectgroep met betrekking tot het vervolg. 

4.7. Resultaten tweede stuurgroep 
Op 10 mei 2011 heeft de tweede (laatste) stuurgroep plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is de 
rapportage (opgeleverd door de projectleider) stap voor stap doorgesproken. Vooraf is aangegeven 
dat beide partijen zich herkennen in verloop van het proces en de beschrijvingen hiervan in de 
rapportage. De redactionele wijzigingen worden doorgevoerd voor de uiteindelijke rapportage van de 
stuurgroep. Nadat de voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd zal de gemeente in de nota voor 
B&W zelf ook iets vinden van mogelijkheden van bezuinigen en de consequenties hiervan. Dit is een 
separate verantwoordelijkheid. 

De Welle wordt gevraagd kritisch te kijken naar haar producties (bijvoorbeeld waar het gaat om de 
"gemeentelijke verantwoordelijkheid" in het stuk over Maatschappelijke Stages). Dit wordt toegezegd. 

In de stuurgroep wordt over de tabel van alle mogelijke besparingen toegevoegd dat er mogelijkheden 
in beeld zijn gebracht voor een bedrag van circa € 72.000 in 2012. In bijlage 2 zijn bezuinigingen 
opgenomen tot een bedrag van € 72.000,- . In totaal wordt een bedrag genoemd van € 96.356,60. 
De stuurgroep merkt op dat het niet reëel is dat het volledig bedrag wordt ingeboekt. Op 
verschillende terreinen zal, na besluitvorming door college en raad nader onderzoek moeten 
plaatsvinden en overleg moeten worden gevoerd met betrokken organisaties en burgers. Met name 
op de terreinen Bunga Tandjung, maatschappelijke stages en Wmo raad kan na overleg het aantal te 
bezuinigen uren lager uitvallen. Duidelijk is wel in totaliteit de taakstelling van € 72.000,- voor 2012 
gerealiseerd zal en kan worden. De Welle wordt gevraagd het document Efficiency (quikck wins) met 
de toelichting erbij nog te leveren als productie, de nummering wordt gewijzigd en afgesproken wordt 
de bijlage over maatschappelijke stages tekstueel aan te passen. 
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De rapportage wordt omgezet in een rapportage van de stuurgroep. Voor wat betreft de voorgestelde 
maatregelen wordt geconstateerd dat De Welle indien de gemeente tot de genoemde bedragen 
bezuinigt, De Welle begrip heeft voor de voorgestelde keuzes. Alle keuzes zijn in goed overleg 
besproken, maar zowel de gemeente als De Welle hebben een eigen verantwoordelijkheid. Op basis 
van deze verantwoordelijkheid kan de Welle niet alle keuzes onderschrijven, maar heeft De Welle ook 
geen alternatieven. 

4.8. Resultaten zesde projectgroep 
Op 12 mei heeft de zesde en tevens laatste bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is door 
de projectleider een terugkoppeling gegeven van de besluitvorming in de stuurgroep. Daarnaast is de 
planning en het vervolg besproken. De Welle zal de producties voorzien van de bijlage nummering en 
zal bijlage 6 toevoegen (Efficiency - quick wins). De projectleider zal de laatste tekstuele wijzigingen 
doorvoeren en zal vervolgens de eindrapportage versturen aan de Welle (leden van de stuurgroep én 
van de projectgroep). De projectleider schrijft vervolgens de B&W nota met hierin de bevindingen en 
het ambtelijk advies. De Welle geeft aan dat er vanuit de Welle ook een 'eigen' advies uitgebracht zal 
worden op basis van de eindrapportage. 

5. Conclusie en vervolg 
Op een constructieve wijze is in de projectgroep vorm en inhoud gegeven aan de opdracht om de 
consequenties van de bezuinigingen concreet in beeld te brengen en voor te leggen aan de 
stuurgroep. In productie 1 (bijlage 1) wordt door De Welle een overzicht gegeven van het 
gedetailleerdere onderzoek welke is gericht op specifieke producten en de consequenties. De Welle 
geeft aan voor een aantal zaken wel en voor een aantal zaken geen mogelijkheden te zien. In 
productie 2 (bijlage 5) wordt een doorrekening gemaakt van de financiële consequenties per product 
op basis van deze inhoudelijke afweging (vanuit productie 1). Hierin zijn de producten niet 
opgenomen waarbij de Welle van mening is dat hierop geen bezuiniging mogelijk / wenselijk is. De 
producten in dit overzicht kunnen een totale besparing op van € 72.000,- structureel opleveren 
wanneer de. politiek hiervoor kiest. 

Korte toelichting op de producties: 

PRODUCTIE 1 (bijlage 1) 

Maatwerk - Vrijwilligerscentrale 
In samenwerking met de gemeente is de Vrijwilligerscentrale en de front-Office van de Welle 
vormgegeven in het HCvB. Het laatste is niet goed uit de verf gekomen. Door een verhuizing naar de 
Dahliastraat kan een besparing gerealiseerd worden van maximaal 555 uur en 8000 aan 
huisvestingskosten. Naast de frontoffice wordt in Maatwerk vormgegeven aan de projecten: Mooi 
meegenomen, Graag Gedaan en Senioren voor Hellendoorn. Deze projecten zijn waardevol. 

Toelichting:. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat een besparing van 555 uur tot beperkte 
maatschappelijke effecten zal leiden. Deze besparing hangt wel samen met de huisvesting (bij een 
verhuizing is er sprake van één balie in plaats van twee.) 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht voor nadere uitwerking waarbij de betrokkenheid 
van de Wmo-raad gewenst is. 

Focussen op activiteiten en minder op netwerkontwikkeling/overleg 
Hoewel de Welle aangeeft dat overleg noodzakelijk is voor de werkzaamheden, geeft zij ook aan dat 
het de vraag is of de extra ondersteuning van themagroepen van de Wmo-raad en de (in hoofdzaak 
secretariële) ondersteuning van andere overlegvormen (zoals vb. Gehandicaptenraad) anders zou 
kunnen. Het is de vraag of in tijden van bezuiniging hier niet kritischer mee omgegaan zou kunnen 
worden. Kortom meer eigen verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemers ook voor het maken van de 
notulen (secretariële ondersteuning). Bij het jongerenwerk geeft men aan dat het niet wenselijk is als 
overleg verdwijnt gezien het belang van onder andere de casuïstiek overleggen op dit moment. 

Toelichting: De WMO raad wordt inhoudelijk ondersteund. Bij de ondersteuning van de 
themagroepen, maar zeker bij belangengroepen is er vaak meer sprake van secretariële ondersteuning 
dan inhoudelijke ondersteuning, zoals notuleren. Met een kostprijs van € 41,03 per uur is het de 
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vraag of dit wenselijk is voor de toekomst. Daarnaast wordt het spectrum van de zorg voor en het 
welzijn van de jeugd door, onder andere de Transitie Jeugdzorg, de komende jaren een geheel andere. 
Met de komst van onder andere jeugdzorg zal er een betere afstemming plaats moeten vinden tussen 
enerzijds het algemeen jongerenwerk/straathoekwerk en anderzijds het individueel jeugdzorgwerk. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging op de onderdelen van secretariële ondersteuning van de 
themagroepen van de Wmo-raad en andere overlegvormen. Tevens opdracht voor nadere uitwerking 
om overlegvormen in het kader van jeugd te heroverwegen vanaf 2014. 

Koppeling sociaal cultureel werk activiteiten en gebruik van socioruimtes 
Een mogelijkheid die hier gezien wordt, is het genereren van meer inkomsten of het verhuren van 
accommodatie. Dit lijkt in strijd met de beschikbaarheid van de ruimtes voor de aangewezen 
doelgroepen. 

Toelichting: e.e.a. zou nader onderzocht kunnen worden hoewel het haaks staat op gemeentelijk 
recent ingezet beleid. 

Voorstel: geen opdracht voor nadere uitwerking. 

Heroverweging MBVO en Sport en Spel 
De Welle ziet geen mogelijkheden op de korte termijn om hier ingrijpende wijzigingen in door te 
voeren. 

Toelichting: de oudere van vandaag is niet de oudere van later. Verwachtingen met betrekking tot de 
eigen verantwoordelijkheid voor activiteiten (geen beroepskrachten) zullen de komende jaren sterk 
veranderen. Ook de discussie over eigen bijdrages zullen in dit kader toenemen. Hoewel het van 
xvandaag-op-morgen' tot onrust kan leiden, mag verondersteld worden dat er op de langere termijn 
wel goede mogelijkheden zullen ontstaan. Zeker vanaf 2014. De besparing hangt wel samen met de 
efficiency voordelen (quick wins) in bijlage 6. Bij het MBVO wordt opgemerkt dat de gemeente 
uitgaat van de kracht van de samenleving en de eigen verantwoordelijkheid. De Welle stimuleert de 
zelfwerkzaamheid en zorgt voor continuïteit. Het wegsnijden van deze ondersteuning zorgt voor 
maatschappelijk onrust bij een groep senioren. De gemeente is van mening dat een beperking van 
uren realistisch is, het is wel goed om te onderzoeken hoeveel uren. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht voor nadere uitwerking 

Heroverweging t.a.v. jongerenwerk 
De Welle ziet geen/weinig mogelijkheden voor de korte termijn. 

Toelichting: er kan overwogen worden om minder frequent geopend te zijn ('t Honk). Wellicht kan 
nog onderzocht worden welke voordelen verhuur van de ruimte op kan leveren zodat de kosten 
"gedrukt" (of gedeeld) worden. Daarnaast is het eerder hierboven genoemde punt met betrekking tot 
de Transitie Jeugdzorg en de invloed op de context en rol van het jongerenwerk. Op de langere 
termijn ontstaan hier wellicht wel mogelijkheden. Door de verwachte groei van het aantal 
professionals op lokaal niveau zou de inzet van het structreel individuele jongerenwerk kunnen 
verminderen (meer vanuit de individuele benadering dan vanuit de groep) 

Voorstel: opdracht voor nadere uitwerking. 

PRODUCTIE 2 (bijlage 2) 

Bunga Tandjung 
De Welle heeft specifiek in haar begroting 228 uur opgenomen waar het bestuur van Stg. Bunga 
Tandjung gebruik van zou kunnen maken van ondersteuning. De afgelopen jaren (sinds onderbrenging 
bij De Welle) heeft het bestuur van de betreffende stichting geen/nauwelijks gebruik gemaakt van de 
ondersteuning. Wel is er op een andere manier (vergelijkbaar met andere bewoners initiatieven) 
gebruik gemaakt van de ondersteuning van de Welle. Op basis van het verbruik vanuit het verleden 
(nihil) en op basis van de mogelijkheid voor ondersteuning vergelijkbaar met andere initiatieven 
(bewoners / sociaal cultureel werk e.d.) wordt voorgesteld uren hiervan te bezuinigen. Overigens 
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wordt opgemerkt dat vanuit de historie geen beroep is gedaan op het aantal uren. Op lange termijn 
kan het zeker zo zijn dat de stichting Bunga Tandjung een beroep doet op De Welle. Van 
gemeentewege wordt aangegeven dat onderzocht zal moeten worden tot welk niveau het aantal uren 
verminderd kan worden 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht voor nadere (gedetailleerdere) uitwerking 

Huurdersplatform 
De Welle ziet hier goede mogelijkheden. Ook is het de vraag of dit niet door de Woningstichting op 
gepakt zou moeten worden in plaats vanuit de gemeente. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging 

PRODUCTIE 3 (bijlage 3) 

Maatschappelijke stages 
De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
maatschappelijke stages. Het onderwijs is sinds een aantal jaren verplicht om de stages aan te 
bieden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt de Welle met haar vacaturebank en haar contacten met de 
verschillende vrijwilligersorganisaties. De extra investering (boven op het reguliere aanbod van De 
Welle) van de afgelopen jaren in het kader van de maatschappelijke stages is 275 uur op jaarbasis 
(inkoop bij De Welle). Nu de gemeente reeds jaren extra geïnvesteerd heeft en blijvend investeert in 
een goed vrijwilligersbeleid met ondersteuning van De Welle zou de inzet van De Welle beperkt 
kunnen worden tot de reguliere taken in deze. Het onderwijs krijgt middelen voor de stages die zij 
vanuit hun eigen inzicht en verantwoordelijkheid zouden kunnen inzetten. 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en opdracht tot nadere uitwerking in relatie tot de rol hierin 
van de Vrijwilligerscentrale 

PRODUCTIE 4 (bijlage 4) 

Maatschappelijke consequenties - ondersteuning themagroepen Wmo-raad 
Zowel de Wmo-raad als haar themagroepen worden ondersteund. In de startfase was de noodzaak 
hiertoe groot. Beseft wordt dat de komende jaren voor de Wmo-raad drukke jaren zijn bij de 
overdracht van taken. Gestreefd wordt naar een reguliere ondersteuning van de Wmo-raad en afbouw 
in uren van de themagroepen. . 

Voorstel: besluitvorming tot bezuiniging en nader onderzoek 

PRODUCTIE 5 (bijlage 5) 

In deze productie wordt een financiële vertaling gemaakt van de producten en de mogelijke 
besparingen. 

PRODUCTIE 6 (bijlage 6) 
De laatste productie is een overzicht van de Efficiency (quick wins) van € 26.000,-. 
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OVERZICHT PRODUCTIES IN TABEL 

Opgemerkt wordt dat alle bezuinigingsvoorstellen maatschappelijke gevolgen hebben, er wordt een 
groter beroep gedaan op het maatschappelijk middenveld, meer verantwoordelijkheid wordt bij 
burgers neergelegd. Als burgers de betreffende taken onvoldoende oppakken kan het zijn dat de 
betreffende taak op een lager niveau in onze gemeente wordt uitgevoerd. 

Verder wordt opgemerkt dat vanaf 2014 taakstellend € 30.000,-- wordt ingeboekt. Bijvoorbeeld 
door het aantal effectieve uren te verhogen en het anders invullen van natuurlijk personele formatie 
bij natuurlijk verloop. 

Voor wat betreft de voorgestelde maatregelen wordt geconstateerd dat De Welle indien de gemeente 
tot de genoemde bedragen bezuinigt, De Welle begrip heeft voor de voorgestelde keuzes. Alle keuzes 
zijn in goed overleg besproken, maar zowel de gemeente als De Welle hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. Op basis van deze verantwoordelijkheid kan de Welle niet alle keuzes 
onderschrijven, maar heeft De Welle ook geen alternatieven. Uitgaande van een aantal eerder 
gemelde aannames / veronderstellingen zijn er wellicht goede mogelijkheden om te bezuinigingen op 
een zestal onderwerpen voor € 100.000,- . Dit maakt dat een structurele bezuiniging van € 
172.000,-- mogelijk is vanaf 2014. In de hieronder gepresenteerde tabel wordt een overzicht 
gegeven van de mogelijke besparingen. Hierbij moet opgemerkt worden dat er over de 
"mogelijkheden vanaf 2014" nog geen overeenstemming is. Hiervoor is nader onderzoek 
noodzakelijk. 

Voorstel: besluitvorming over de voorstellen en ingangsdatum van bezuiniging per activiteit 

Tabel: "Mogelijkheden 

Activiteit 
Bunga Tandjung 
Maatschappelijke Stg. 
Huurdersplatform 
Maatwerk 
Themagroepen Wmo 
Ondersteuning overig 
Taakstellend te 
realiseren uren in 
2012 
Efficiency 
Maatwerk (kosten) 
Totaal 

Activiteit 
Uitkomsten 2012 
MBVO 
Sport en Spel 
Netwerken (JW) 
Maatwerk / Vr.werk 
' t Honk / Outreach. 
Taakstellend te 
realiseren in 2014 
Taakstellend 
Totaal 

voor de bezuinigingen De Welle 2012 - 2014" 
mogelijkheden vanaf 2012 tot 2014 

- Uitgewerkt in projectgroep -

Maximaal 228 
Maximaal 275 
50 
555 
Maximaal 300 
Maximal 112 

n.v.t. 

Uren op jaarbasis 

926 uren 

n.v.t. 
n.v.t. 

Uurprijs 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 

n.v.t. 
n.v.t. 

Totale besparing 

€ 38 .000 

€ 26 .000 1 

€ 8 .000 
€ 72 .000 

mogelijkheden vanaf 2014 
- Nog nader uit te werken -

Maximaal 593 
Maximaal 443 
Maximaal 200 
Maximaal 615 
Maximaal 200 
Maximaal 400 

Uren op jaarbasis 

1707 uren 

Uurpijs 

€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 , 0 3 
€ 4 1 . 0 3 

Totale besparing 

€ 70 .000 

€ 30 .000 
€ 100.000 

Verder is in bijlage 7 ter informatie het werkplan van De Welle 2011 bijgevoegd. 

Inclusief contributie verhoging voor MBVO è € 8.000,-
Eindrapportage 12 mei 2011 



Bijlage 1 

Productie 1 

Algemeen 
Per 1 januari 2012 wordt het budget van St. De Welle met 72.000,- (8%) verminderd. De 
dekking van dit bedrag wordt gevonden door efficiëntiemaatregelen en door beperking van 
de personeelskosten. Cao-technisch betekent dit dat er eerst naar de contracten voor 
bepaalde tijd wordt gekeken. Het budget verbonden aan de tijdelijke contracten is voldoende 
om deze eerste bezuinigingsronde te dekken e.e.a. is wel afhankelijk van de 
uitwisselbaarheid van functies. Daar waar mogelijk zal de beëindiging van het tijdelijke 
contract samenvallen met de beëindiging van de activiteit. Verwacht wordt dat dit incidenteel 
het geval zal zijn. Bij de beëindiging van de contracten voor bepaalde tijd zullen geen 
wachtgeldconsequenties ontstaan. Wachtgeldconsequenties ontstaan als er gedwongen 
ontslagen vallen in het vaste personeel. 

In de bezuinigingsmogelijkheden worden de volgende onderwerpen (ambtelijk) aangegeven: 
• Maatwerk in combinatie met de vrijwilligerscentrale, efficiëntiemogelijkheden 
• Focussen op activiteiten en minder op netwerkontwikkeling/overleg 
• Koppeling sociaal cultureel werk activiteiten en gebruik van socioruimten 
• Heroverweging activiteiten MBVO en Sport en Spel 
• Heroverwegingen t.a.v. jongerenwerk ( openingstijden en aansluiting vinden bij 

onderwijs) 

Maatwerk - Vrijwilligerscentrale 
Maatwerk is de frontoffice van St. de Welle. De naam Maatwerk levert bij sommige mensen 
vragen en onduidelijkheden op vandaar dat er gekozen is voor de naam Vrijwilligerscentrale. 
Bij de ontwikkeling van het concept van bezoekersvriendelijke loketten is St. De Welle 
gevraagd om de Vrijwilligerscentrale te huisvesten in het Huis van Cultuur en Bestuur. 
(HCvB) De vrijwilligerscentrale omvat de vacaturebank, informatie en advies, Servicedienst 
en Mooi Meegenomen. De medewerkers werken in dezelfde ruimte en maken gezamenlijk 
gebruik van de faciliteiten. In voorkomende gevallen worden taken van elkaar overgenomen. 
Qua efficiëntie zijn er in deze situatie geen winsten te halen. 

Alternatieven 
De frontoffice van St. De Welle komt binnen het HCvB niet uit de verf. De aanvragen voor 
alarmering en maaltijden blijven via het kantoor aan de Dahliastraat komen. De huisvesting 
van de frontoffice inclusief de Vrijwilligerscentrale aan de Dahliastraat kan op gebied van 
efficiëntie wel winsten opleveren. De werkzaamheden van de receptie en de 
werkzaamheden van de frontoffice kunnen op elkaar afgestemd worden. Daarnaast worden 
de huisvestingslasten beperkt. Het is de bedoeling dat het jongerenwerk deze zomer verhuist 
zodoende komt er ruimte vrij voor huisvesting van de vrijwilligerscentrale. Binnen de 
vrijwilligerscentrale is er sprake van een tijdelijke dienstverband. 
De herkenbaarheid van de Welle als één organisatie wordt bevorderd. Vanuit de praktijk 
blijkt dat het voor de burger nog steeds onduidelijk is voor welke producten van de Welle 
men bij Maatwerk of bij het hoofdkantoor moet zijn. Veelal meldt men zich eerst bij de Welle. 
De maatschappelijke consequenties zijn in dit kader nihil. 

Focussen op activiteiten en minder op netwerkontwikkeling/overleg 
Het uitvoeren van activiteiten kan niet zonder overleg. Het is altijd de vraag in welke 
verhouding deze beide aspecten tot elkaar staan. Gezien de veelheid aan activiteiten die St. 
De Welle uitvoert is er betrekkelijk weinig overleg. Het beleid van St. De Welle is er op 
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gericht dat vrijwilligers zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen en zoveel mogelijk 
zelf uitvoeren. De focus ligt dus al op uitvoering. 
Netwerkontwikkeling is een onderdeel van het werk van St. De Welle en past binnen de 
structuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen de netwerken wordt op integrale 
wijze curatief en preventief gewerkt aan risicojongeren (Risicojongerenoverleg). Groepen 
jongeren worden gemonitord door het Jeugd en Veiligheid. Het "Risicojongerenoverleg" en 
de werkgroep "Jeugd en Veiligheid" zij op elkaar afgestemd en vinden aansluitend aan 
elkaar plaats. Het Jeugdhulpteam is het vangnet voor de jongeren met zorg waar men bv. 
binnen het onderwijs geen raad meer mee weet. St. De Welle verricht werkzaamheden 
waardoor deze netwerken kunnen blijven functioneren. Gezien de problematieken ligt 
samenvoeging van deze netwerken niet voor de hand. Hierin spelen ook de overwegingen 
van de overige deelnemers een rol. 
De structuur van de advisering in de vorm van een Wmo-raad en de daaraan verbonden 
themagroepen is groot. Zowel de themagroepen als de Wmo-raad worden ondersteund door 
St. De Welle. Deze structuur werkt naar behoren en de advisering kan rekenen op een breed 
draagvlak. 

Alternatieven 
Efficiëntie is binnen deze context nauwelijks te halen. Een sterkere focus op de uitvoering zal 
de kwaliteit van de activiteit doen afnemen omdat er geen tijd meer is voor voorbereiding. 
Netwerkontwikkeling blijft noodzakelijk om een antwoord te kunnen geven op de 
problematieken in de samenleving. Alternatieven kunnen zijn de afbouw van activiteiten en/of 
netwerkontwikkeling. 
De structuur van de WMO raad heroverwegen kan een optie zijn. De huidige structuur is 
echter nog maar kort actueel. Hierbij kan men denken aan het stoppen van de ondersteuning 
aan de afzonderlijke werkgroepen. Nieuwe vormen zullen draagvlak en motivatie sterk 
negatief beïnvloeden, hierdoor komt het functioneren van de Wmo-raad onder druk te staan. 
De maatschappelijke consequenties voor de afbouw van netwerken is aanzienlijk. Hieraan 
zullen duidelijke keuzes ten grondslag moeten liggen. 

Koppeling sociaal cultureel werk activiteiten en gebruik van socioruimten 
St. De Welle heeft de beschikking over een drietal socioruimtes. De Cirkel, BendienSmitshof 
en de Eik in Hellendoom. De laatste twee zijn relatief kort geleden in gebruik genomen. De 
Cirkel bestaat veel langer. De Cirkel is vrijwel permanent bezet. De BendienSmitshof heeft 
nog 4 dagdelen beschikbaar en de Eik nog drie. Door de komst van de Socio-plus zal het 
aantal beschikbare dagdelen verder beperkt worden. Op de avonden worden de ruimtes 
daar waar mogelijk verhuurd. De socioruimten worden zo efficiënt mogelijk gebruikt en 
bieden nauwelijks ruimte voor verdere uitbreiding van activiteiten. 

Alternatieven 
De socioruimten worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn dat wil zeggen 
sociaal culturele activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement. Om de drempel zo laag 
mogelijk te houden, worden de kosten voor de deelnemers beperkt. Kostendekkend 
(exclusief de salariskosten) is de norm. De deelnemersbijdrage kan verhoogd worden om 
zodoende meer inkomsten te genereren. Dit heeft echter tot gevolg dat de doelgroep het 
eerst gaat afhaken hetgeen niet wenselijk is. Een andere alternatief is commerciële verhuur. 
Deze mogelijkheid wordt op dit moment reeds toegepast en levert beperkt extra inkomsten 
op. De volgende stap is de verhuur voor feesten en partijen gezien het 
concurrentievervalsende element wordt hieraan (nog) geen uitvoering gegeven. 
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Alternatieven 
Het jongerenwerk is een specifieke werksoort. Er is veel aandacht voor preventie en 
voorlichting. Overlast van hanggroepen wordt aangepakt. In kader van BOS wordt de 
sportbeoefening onder jongeren gestimuleerd. Met relatief weinig middelen haalt de 
gemeente een relatief groot resultaat binnen. Alternatieven zijn nauwelijks voor handen en/of 
kosten veel tijd. De maatschappelijke consequenties voor de afbouw van jongerenwerk zijn 
groot. Minder openingsuren en andere openingstijden (minder dure uren in avond en 
weekend) heeft als consequentie dat jongeren hun heil elders zoeken en dit eerder leidt tot 
meer overlast. De inschakeling van meer vrijwilligers in plaats van professionals zal leiden 
tot minder kwaliteit van zorg en minder doorverwijzingen naar sport, zorg, onderwijs enz. Aan 
een bijstelling van het budget zullen duidelijke keuzes ten grondslag moeten liggen. 
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Heroverweging activiteiten Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) en Sport en Spel 
St. De Welle heeft activiteiten op het gebied van MBVO en Sport en Spel. Deze activiteiten 
worden goed bezocht en zijn kostendekkend. St. De Welle voert het beleid om de activiteiten 
zo zelfstandig mogelijk te laten verlopen. De dagelijkse leiding van de activiteiten is in 
handen van vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ondersteund door een beroepskracht. 
Verhoudingsgewijs wordt er weinig tijd op deze activiteiten ingezet terwijl de deelname groot 
is. Wekelijks nemen bijvoorbeeld 300 senioren deel aan de Watersoos. Activiteiten met 
structureel te weinig deelnemers worden afgestoten. Nieuwe activiteiten worden op basis 
van de behoefte van de deelnemers verder ontwikkeld. Overweging kan zijn dat er teveel 
activiteiten zijn. In dat geval moeten er keuzes gemaakt worden. 

Alternatieven 
Afstoten van activiteiten levert ruimte binnen het personeel op en deze ruimte kan 
wegbezuinigd worden. Onderzocht kan worden of de activiteiten bij een andere 
(vrijwilligers)organisatie ondergebracht kan worden. Onderzocht kan worden in hoeverre de 
vrijwillige leiding van de activiteiten de bereidheid heeft om de totale verantwoordelijkheid 
over te nemen. St. De Welle kan zich dan terugtrekken waardoor menskracht vrijkomt. St. de 
Welle is voortdurend op zoek naar balans tussen vrijwilligers meer verantwoordelijk maken 
en ondersteuning beroepskrachten. Hieraan zit een grens. Ervaring leert dat de continuïteit 
onder druk komt te staan als de ondersteuning wegvalt en de vrijwilliger zelf meer 
verantwoordelijkheid moet nemen. Veel vrijwilligers haken dan af. Verder zal er 
maatschappelijke onrust ontstaan als grote groepen deelnemers geen activiteiten meer. 
kunnen bezoeken. 

Heroverwegingen t.a.v. jongerenwerk ( openingstijden en aansluiting vinden bij 
onderwijs) 
St. De Welle voert het accommodatiegebonden jongerenwerk en het outreachend 
jongerenwerk uit. Het accommodatiegebonden jongerenwerk vindt plaats vanuit het 
jongerencentrum 't Honk met de frequentie van 6 keer per week. De openingstijden worden 
bepaald aan de hand van de behoeften van de doelgroep. Per keer komen 30 jongeren 't 
Honk bezoeken. Er zijn meerdere groepen jongeren die taken verrichten binnen het 
jongerencentrum en deze worden ondersteund door de jongerenwerkers. Outreachend 
jongerenwerk vindt plaats op straat en richt zich op hanggroepen en individuen. Over en 
weer is er een goede samenwerking mede doordat de jongerenwerkers dezelfde jongeren 
tegenkomen. Zowel outreachend jongerenwerk en als accommodatiegebonden 
jongerenwerk kunnen verminderd worden en kunnen in elkaar geschoven maar primair ligt 
hier een keus van de gemeente aan ten grondslag. In dit licht dient opgemerkt te worden dat 
de gemeente Hellendoorn al minder bijdraagt aan het jongerenwerk dan de omliggende 
gemeenten. 
Er zijn goede contacten met het voortgezet onderwijs, deze liggen vooral op het gebied van 
informatie/uitwisseling en het geven van gastlessen. Inhoudelijk zal er meer aansluiting bij 
het onderwijs gezocht worden, een financieel voordeel, mede gezien de financiële positie 
van de onderwijs, wordt niet gezien. 
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Productie 2 

Consequenties t.a.v. de activiteiten van Stichting Bunga Tandjung 

Voor de activiteiten van Stichting Bunga Tandjung ( SBT) kan het bestuur een verzoek indienen, voor 
de ondersteuning, bij Stichting De Welle ( SDW). 
Inmiddels ruim 5 jaar later kan worden geconcludeerd dat van de zijde van SBT nauwelijks of geen 
verzoeken werden ingediend voor ondersteuning bij de activiteiten voor haar verschillende 
subdoelgroepen. Van deze mogelijkheid werd minimaal gebruik van gemaakt. 

Een aantal werkgroepen en / of individuele leden binnen de Molukse gemeenschap hebben in de 
afgelopen 5 jaar wel om ondersteuning gevraagd bij SDW, die zij ook hebben gekregen. 
Hieronder de hierboven bedoelde werkgroepen: 

• Werkgroep ouderen 
• Werkgroep cultuur 
• Bewonerscommissie Molukse wijken 
• Individuele hulpvragers 

Uiteraard zal het schrappen van de ondersteuning consequenties met zich meebrengen voor de 
Molukse gemeenschap in de gemeente Hellendoorn. De consequenties kunnen zowel negatief alsook 
positief zijn, hieronder worden deze mogelijke consequenties weergegeven: 

Negatieve consequenties: 
• Er zal een "verschraling" aan activiteiten plaats vinden, activiteiten die geen geld opbrengen 

zullen minder georganiseerd worden. 
• Minder aandacht wordt gegeven aan de verschillende subgroepen, zoals: 

Kinderen; 
Jongeren; 
Ouderen; 
Vrouwen; 
Cultuur. 

• Individuele leden van de Molukse gemeenschap met signalen van problemen worden minder 
snel opgepakt c.q.doorverwezen. 

• Continuïteit van activiteiten en aandacht voor de Molukse Cultuur. 
• Verdwijning draagvlak voor de Molukse activiteiten. 
• Uiteindelijk het verlies van de Molukse Cultuur in de Hellendoornse samenleving. 

Positieve consequenties: 
• Molukse gemeenschapsleden zullen meer gebruik moeten gaan maken van reguliere 

activiteiten; 
• Stimuleert de zelfredzaamheid van de Molukse gemeenschap; 
• Molukse gemeenschapsleden moeten meer gebruik gaan maken van algemene instellingen 

en /o f organisaties. 

Consequenties t.a.v. ondersteuning Huurdersplatform 

Het Huurdersplatform wordt ondersteund door de advisering tijdens de vergaderingen van het 
bestuur en tijdens overige bijeenkomsten. Hieraan zijn 20 vrijwilligers en 20 bestuurlijk actieve 
personen verbonden. 
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Er zijn nauwelijks maatschappelijke consequenties te verwachten . De verwachting is dat de 
woningbouwcoöperatie de verantwoordelijkheid voor ondersteuning overneemt al dan niet met 
inschakeling van stichting de Welle. 
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Als er op de maatschappelijke stages bezuinigd zou worden,dienen de volgende taken op 
een andere wijze ingevuld te worden.. 
Dit zijn de zaken waarvoor de gemeente nu al verantwoordelijk is, maar ervoor gekozen 
heeft de uitvoering bij De Welle neer te leggen: 

- Vacatures verzamelen en een passend aanbod creëren voor de leerlingen 
- Organisaties begeleiden in de omgang met jongeren 
- Informeren van vrijwilligersorganisaties over MaS 
- Werven en creëren van nieuwe stageplekken 
- Organisaties helpen met vormgeven goede stageplek 
- Vrijwilligersorganisaties helpen met formuleren vacatures 
- Evalueren stages met vrijwilligersorganisaties] 
- Meedenken met organisaties hoe de stagiair van nu vrijwilliger van de toekomst wordt 
- Evalueren van de samenwerking 
- Kwaliteitsbewaking stageplaatsen 
- Samenbrengen vraag en aanbod 
- Belangenbehartiging organisaties 
- Afstemming in het veld 
- Landelijke ontwikkelingen signaleren en hierop inspelen 
- Deelname aan provinciaal overleg van stagemakelaars, een belangrijk netwerk 

waarin kennis en ervaring wordt gedeeld 
- Aanspreekpunt voor landelijke en provinciale organisaties 

Er is tevens een aantal zaken waarvoor school verantwoordelijk is, maar waarvan Stichting 
De Welle de uitvoering (gedeeltelijk) op zich neemt: 

- Leerlingen informeren over vrijwilligerswerk door het geven van gastlessen 
- Coördinatie bij het uitreiken van certificaten 
- Informeren leerlingen en ouders over beschikbare stageplaatsen (beursboekje) 

Uiteraard zullen de eventuele bezuinigingen consequenties met zich meebrengen voor de 
maatschappelijke stages in de gemeente Hellendoom. De consequenties kunnen zowel 
negatief als positief zijn. Hieronder staan deze consequenties weergegeven: 

Negatieve consequenties 
- Minder divers aanbod aan maatschappelijke stageplaatsen 
- Kwaliteit bestaande vacatures gaat achteruit 
- De vrijwilligersorganisaties zijn minder uitgerust om leerlingen goed te begeleiden en 

om te gaan met jongeren in hun organisatie 
- De vrijwilligersorganisaties zijn minder uitgerust om kwalitatieve en geschikte 

vacatures te formuleren 
- De Welle kan niet meer inspringen bij problemen of vraagstukken van stagebieders 
- De bestaande verbinding tussen maatschappelijke stages en de expertise die 

Stichting De Welle heeft op het brede gebied van vrijwilligerswerk verdwijnt 
- De toeleiding van maatschappelijke stagiaires naar vrijwilligers voor de langere 

termijn gaat achteruit. M.a.w. minder maatschappelijke stagiaires zullen vrijwilligers 
van de toekomst worden. 
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Productie 3 

Maatschappelijke stage 

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur 
vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun 
directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de 
samenleving. Na een uitgebreide pilotfase is maatschappelijke stage vanaf het schooljaar 
2011-2012 verplicht. 

De gemeente is, op grond van de Wmo, verantwoordelijk voor lokaal vrijwilligerswerkbeleid. 
Zoals u weet is vrijwilligerswerk van grote waarde voor de lokale samenleving en zorgt deze 
inzet voor sociale cohesie, ontspanning, voldoening en waardering. Vrijwilligers dragen bij 
aan de zelfredzaamheid en participatie van anderen. Daarnaast kan de inzet van vrijwilligers 
zorgen voor verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen zoals sport, onderwijs, 
gezondheid en inburgering. 

Om de maatschappelijke stage tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat er een 
maatschappelijke makelaarsfunctie wordt vormgegeven: een ondersteunings- en 
bemiddelingsinfrastructuur op gemeentelijk of regionaal niveau. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat er geschikte vacatures gecreëerd en 
behouden worden en de uitvoering daarvan heeft de gemeente Hellendoorn momenteel 
uitbesteed aan Stichting De Welle. 

Taken mas Stichting De Welle 
Stichting De Welle heeft goede contacten met vrijwilligersorganisaties. Zo heeft De Welle 
een netwerk van ruim 400 vrijwilligersorganisaties en verenigingen op het gebied van sport, 
cultuur, natuur, zorg, religieuze organisaties, politieke organisaties, vrouwenverenigingen, 
goede doelen etc. 

Stichting De Welle versterkt het vrijwilligerswerk binnen de gemeente door het zorgen van 
een passend aanbod voor leerlingen die een maatschappelijke stage gaan lopen. De Welle 
zorgt ervoor dat het aanbod aan stageplaatsen past bij het aanbod aan leerlingen, dat er 
diversiteit is in de aangeboden stageplaatsen en brengt de vraag en het aanbod bij elkaar 
door het organiseren van de maatschappelijke stagemarkt. Biedt begeleiding en 
ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bij het effectief plaatsen van vrijwilligers en 
maatschappelijke stageleerlingen. Immers, de stagebieders zijn minder bekend met de jonge 
doelgroep waarmee zij ineens te maken krijgen. Het borgen van de maatschappelijke stage 
in een vrijwilligersorganisatie vergt bijvoorbeeld meer inspanning dan in een professionele 
organisatie. 

Echter, dit gaat verder dan alleen het plaatsen van de leerlingen en het samen laten komen 
van vraag en aanbod. Stichting De Welle bevordert ook dat de stageleerlingen van nu de 
vrijwilligers van de toekomst worden. Hoe kunnen organisaties het beste bewerkstelligen dat 
leerlingen ook na hun stage actief blijven als vrijwilliger? Dit begint al met een stukje 
ondersteuning tijdens de maatschappelijke stage op het gebied van begeleiding van de 
stagiaire, laten meedenken, verantwoordelijk maken en waarderen. Let er wel op dat de 
maatschappelijk makelaarsfunctie ook gericht is op vrijwilligerswerk in het algemeen en dus 
breder is dan de maatschappelijke stage. 

Bovenstaande taken zijn geen kerntaken van school! Het ontbreekt hen aan tijd en aan 
kennis over het vrijwilligersveld. In de praktijk is het al lastig voor scholen om de begeleiding 
van de leerlingen rond te krijgen. Als zij ook nog moeten zorgen voor begeleiding van de 
organisaties gaat dat ten koste van de kwaliteit van de maatschappelijke stages. Je kunt van 
scholen ook niet verwachten dat zij kennis hebben van het vrijwilligersveld. 
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Productie 4 

Maatschappelijke consequenties bezuinigingen op ondersteuning themagroepen WMO. 

De WMO-raad is een onafhankelijke instelling, die vanaf 1 januari 2008 het college van Burgemeester 

en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van het gemeentelijk Wmo-beleid 

zonder bindend adviesrecht. 

De prestatievelden zij ondergebracht in vijf themagroepen, die gekoppeld zijn aan de Wmo-raad: 

1. Leefbaarheid en sociale samenhang 
2. Jeugd 
3. Toegankelijkheid, voorzieningen en advies 
4. Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
5. Opvang, verslavingsbeleid en GGZ 

De themagroepen worden inhoudelijk en secretarieel ondersteund door de Welle. 

De consequenties bij bezuiniging op de ondersteuning van de themagroepen: 

• Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de deelnemers aan de 

themagroepen. 

• De continuïteit van uitvoering van de functie van de themagroepen komt onder druk te 

staan. 

• Het minder goed functioneren van de themagroepen zal consequenties hebben voor het ' 

functioneren van de WMO-raad zelf. 

• De motivatie om als burger zitting te nemen in één van de themagroepen kan verminderen. 

• De specifieke deskundigheid van deelnemers aan de thema groepen kan verloren gaan. 

• Het draagvlak voor de WMO-raad vanuit de prestatievelden kan verminderen. 
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Productie 5 

Stichting De Welie 

Financiële consequenties (Dit zijn de opties waar de inhoudelijke 
argumenten aan ten grondslag liggen) 

Activiteiten St. Bunga Tandjung 

Inzet netto-uren op jaar basis 228 uurprijs 41,03 9.354,84 

Maatschappelijke stages 

Inzet netto-uren op jaarbasis 275 uurprijs 41,03 11.283,25 

Huurdersplatform 

Inzet netto-uren op jaarbasis 

Maatwerk 

50 uurprijs 41,03 2.051,50 

Indien Maatwerk naar de Dahliastraat gaat, besparing op: 
Huisvestingskosten 
Inzet netto-uren op jaarbasis 555 
Totaal 

41,03 
8.000,00 

22.771,65 
30.771,65 

Ondersteuning werkgroepen 

Themagroepen WMO raad, netto-uren 300 

Ondersteuning gehandicapten platform, 
netwerksociale zekerheid en cliëntenplat
form werk en inkomen 112 

41,03 12.309,00 

41,03 4.595,36 

Efficiency (quick wins) 

Reeds afzonderlijk toegelicht, totaal bedrag (bijlage 6) 26.000,00 

De netto-uurprijs in dit overzicht is de gemiddelde uurprijs 2011. 
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Stichting De Welle 

Efficiency (quick wins) 

1. Ziekengeldverzekering elders afgesloten voordeel op jaarbasis € 12.000. 
St. De Welle had een ziekengeldverzekering afgesloten via het 
salarisadministratiekantoor Raet. Voordeel hiervan was dat de salarisgegevens 
vanuit Raet doorgegeven werden aan de verzekering en wij hier verder geen werk 
mee hadden. Nu hebben we verder rondgekeken en kregen een offerte van een 
andere maatschappij die ons op jaarbasis bovengenoemd voordeel oplevert. Het 
nadeel is dat deze niet aan de salarisadministratie gekoppeld kan worden en wij zelf 
maandelijks de salarisbedragen moeten doorgeven aan de verzekering. 

2. Andere accountant voordeel op jaarbasis € 1.000. 
Vooral financieel voordeel, kwaliteit blijft hetzelfde. 

3. Eigen bijdragen aanpassen voordeel op jaarbasis € 8.000. 
Dit gaat om de bijdragen van de verschillende MBVO groepen. De bijdragen gaan 
iets omhoog, dit wordt goed gecommuniceerd met de verschillende groepen. De 
bedoeling is om de MBVO activiteiten kostendekkend te kunnen maken. 

4. Lidmaatschap SDW ingevoerd. Opbrengst op jaarbasis € 5.000. 
Deelnemers aan activiteiten in de socioruimten kunnen lid worden voor€ 15 per jaar 
hiervoor krijgen ze: 
- Benefits bv korting bij bedrijven, gratis een gehoortest, gratis oogmeting etc. 
- Automatisch Even Buurten 
- Jaarlijks programma 
- Onbeperkt deelname aan activiteiten (los van de activiteitskosten) 
- Gratis voor activiteitenbegeleiders 

Communicatie: 
- Alle deelnemers middels worden middels een persoonlijk schrijven op de hoogte 

gesteld. 
- Alle activiteitenbegeleiders worden middels een schrijven op de hoogte gesteld 
- Evelien en Marije bezoeken de activiteiten en stellen de deelnemers ook persoonlijk 

op de hoogte. 
- In Even Buurten wordt het ook vermeld. 



Stichting De Welle I 
uw bron voor welzyn 

Productboek 2011 

Begroting 2011 



Voorwoord 

Met dit Productboek zetten we de grote lijn van de voorgaande jaren voort. Redactioneel is 
er gekozen voor een andere indeling om zodoende meer tegemoet te komen aan de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Een en ander in goed overleg met de gemeente. 

Het onderwerp bezuinigingen domineert de gesprekken en zal dat het komende jaar ook 
doen. Van de zijde van de gemeente wordt aangegeven dat er in 2012 rond de 7 % 
bezuinigd zal gaan worden. Al met al praten we dan over een bedrag van rond de € 65.000,-
ln 2011 zal deze bezuiniging gerealiseerd moeten worden. De kaasschaaf heeft voor 
Stichting De Welle maar een marginaal effect. Er zal duidelijk op het personele vlak 
gesneden moeten worden. Dat veroorzaakt onrust en zal de uitvoering van het werk niet ten 
goede komen. 

Stichting De Welle werkt op het spanningsveld van hetgeen door de samenleving (lees 
overheid) kan worden geboden en van hetgeen door de samenleving (lees burgers) wordt 
gevraagd. Door de bezuinigingen op velerlei vlakken kan de samenleving minder bieden. 
Terwijl de samenleving juist meer vraagt. Hierdoor ontstaat frictie in de samenleving hetgeen 
schadelijke effecten heeft voor de toekomst. 

Stichting De Welle wil hulpvragen van individuen en groepen adequaat beantwoorden 
waarbij verantwoordelijkheid voor de eigen leefsituatie en vergroting, dan wel 
instandhouding, van de zelfredzaamheid centraal staat. In de toekomst zal deze opstelling 
nog manifester worden, enerzijds door de invoering van de WMO en anderzijds het grotere 
beroep dat er op vrijwilligers wordt gedaan. 

Stichting De Welle heeft oog voor hetgeen zich in de samenleving afspeelt. De medewerkers 
gaan met de betrokkenen zoeken naar oplossingen, waarbij de verantwoordelijkheid altijd bij 
de initiatiefnemers ligt. Dit ligt helemaal in de lijn van het Nieuwe Welzijn, waarbij integraal 
gewerkt wordt aan de verbinding van en met betrokken vrijwilligers en deelnemers. 

Juni 2010 

G. Beukers 
directeur 
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Domein 1: Samenleven in buurt en wijk 
Doelstelling is om de betrokkenheid binnen de dorpen en kernen te vergroten. Een belangrijke voorwaarde voor 
deze betrokkenheid is dat mensen elkaar kennen. Mensen die elkaar kennen, helpen elkaar eerder en ook 
dreigende vereenzaming valt dan eerder op. Verder verwachten we dat mensen die elkaar kennen een ander 
eerder aanspreken op het leefbaar houden van de wijk en de buurt. 

Wijkverenigingen 
Het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven, waardoor mensen zelf vorm en inhoud aan hun 
eigen woon- en leefsituatie kunnen geven is een belangrijk doel binnen het wijk- en 
buurtwerk. Het versterken van de sociale cohesie binnen de wijken heeft lang op een laag 
pitje gestaan maar krijgt de komende jaren extra aandacht. Werkzaamheden die binnen wijk
en buurtwerk worden uitgevoerd hebben betrekking op Wijkontwikkelingsplan (WOP) De 
Blokken, Wijkvereniging De Blokken, Wijk- en Buurtoverieg, Kulturhus Kruidenwijk, 
Wijkvereniging Groot Lochter, Huurdersplatform. 

Doelstelling 
Leefbaarheid en sociale cohesie vergroten door ondersteuning van bewonersinitiatieven. 

Doelgroep 
Inwoners van de gemeente Hellendoorn. 

Werkwijze 
Initiatieven van vrijwilligers worden, in overleg met de gemeente, getoetst aan de 
doelstelling. Indien relevant wordt de ondersteuning opgezet. De ondersteuning verloopt 
volgens het patroon van inventarisatie, doelstelling, uitvoering en evaluatie waarbij de 
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de vrijwilligers ligt. 

Resultaten 
Jaarlijks wordt het Wijk- en Buurtoverieg gestalte gegeven. Hieraan nemen 29 organisaties 
deel. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie uitgewisseld, waardoor organisaties beter op 
de hoogte zijn van eikaars functioneren en waardoor mogelijke problemen sneller opgelost 
kunnen worden. 
Maandelijks worden de vergaderingen van de buurtverenigingen De Blokken en Groot 
Lochter bijgewoond. Tijdens de vergaderingen wordt er geadviseerd. Bij goed functioneren 
wordt de ondersteuning stapsgewijs afgebouwd. De Blokken kan beschikken over 90 
vrijwilligers en 20 deelnemers die bestuursmatig actief zijn. Groot Lochter heeft 60 
vrijwilligers en heeft 5 bestuurlijk actieve deelnemers. 
Het Huurdersplatform wordt ondersteund door de advisering tijdens de vergaderingen van 
het bestuur en tijdens overige bijeenkomsten. Hieraan zijn 20 vrijwilligers en 20 bestuurlijk 
actieve personen verbonden. 

Samenwerkingspartners 
Wijk- en buurtverenigingen/besturen, Woningstichting, gemeente Hellendoorn, werkgroepen 
leefbaarheid, Huurdersplatform, Plaatselijk Belang. 



Domein 1: Samenleven in buurt en wijk 
Doelstelling is om de betrokkenheid binnen de dorpen en kernen te vergroten. Een belangrijke voorwaarde voor 
deze betrokkenheid is dat mensen elkaar kennen. Mensen die elkaar kennen, helpen elkaar eerder en ook 
dreigende vereenzaming valt dan eerder op. Verder verwachten we dat mensen die elkaar kennen een ander 
eerder aanspreken op het leefbaar houden van de wijk en de buurt. 

Vluchtelingenwerk 
Vluchtelingenwerk verzorgt in de gemeente Hellendoorn de ondersteuning van vluchtelingen 
bij de inburgering. Hierin zijn grofweg drie delen te onderscheiden, te weten opvang, 
begeleiding en activiteiten. De opvang omvat onder andere start van het zelfstandig wonen. 
De begeleiding is erop gericht om de vluchteling wegwijs te maken in de samenleving, lokaal 
en bovenlokaal. De activiteiten zijn gericht op de verdere sociale ontwikkeling en participatie. 

Doelstelling 
Vluchtelingen zodanig begeleiden dat zij zo snel en zo goed mogelijk kunnen integreren in 
de Nederlandse samenleving. 

Doelgroep 
Vluchtelingen en hun gezinsleden, inclusief degenen die onderde Pardonregeling vallen. 

Werkwijze 
Vluchtelingen worden via de gemeente aangemeld. Vluchtelingenwerk verricht maatwerk en 
dat houdt in dat de begeleiding op de individuele vluchteling wordt afgestemd. Om het 
rendement zo hoog mogelijk te laten zijn, zijn er werkgroepen met een eigen specialiteit. 
Vluchtelingenwerk kent de werkgroepen thuisbegeleiding, rechtsbescherming, noodzakelijk 
vervoer (en vraag en aanbod), voorlichting en communicatie, sociaal culturele activiteiten en 
sinds kort ook taalcoaching. Deze werkgroepen bestaan uit vrijwilligers en worden 
ondersteund door een beroepskracht. 300 personen hebben zich aangemeld voor de 
ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk, 182 personen maken daadwerkelijk gebruik van de 
ondersteuning. Hiervoor zijn gemiddeld zo'n 50 vrijwilligers en 4 stagiaires actief. 

Resultaten 
Het inburgeren van vluchtelingen is een voortdurend proces dat al naar gelang de 
capaciteiten en achtergronden langer dan wel korter duurt. Het streven is dat een vluchteling 
na twee jaar zelfstandig kan functioneren. Dit lukt in de meeste gevallen, incidenteel wordt er 
na twee jaar nog een beroep op Vluchtelingenwerk gedaan. 
Jaarlijks worden 182 vluchtelingen zowel maatschappelijk als juridisch ondersteund en 
begeleid. De aanwas en beëindiging bedraagt jaarlijks ca. 25 vluchtelingen. 
Naast de gebruikelijke toename zal het Vluchtelingenwerk belast zijn met de begeleiding van 
de statushouders die al gehuisvest zijn binnen de gemeente Hellendoorn en welke nog niet 
(voldoende) zelfstandig kunnen functioneren. Er wordt continu gewerkt aan de bevordering 
van de economische en sociale zelfredzaamheid. 
Het aantal geregistreerde contactmomenten voor de maatschappelijke begeleiding vanaf 
april 2009 komt op 759 contactmomenten. 
Het aantal geregistreerde contactmomenten voor de juridische begeleiding vanaf april 2009 
komt op 154 contactmomenten. 
Met het onderdeel taalcoaching zijn er al 16 personen bereikt. In totaal dienen er 30 koppels 
gevormd te worden in drie jaar. Het project taalcoach is nu bijna een jaar aan het draaien. 

Samenwerkingspartners 
Gemeentelijke afdelingen als Werk en Bijstand, Zorg en Welzijn, WMO, Burgerzaken en 
Onderwijs, CWI, Steunpunt Minima, Diaconieën en Caritas, Graag Gedaan, Hulpfonds, 
Kerken, Maatwerk, Rode Kruis, St. Vrijwillige Thuiszorg, Zonnebloem, huisartsen, Iris, 
Thuiszorgorganisaties als Attent en TNWT, ZorgAccent, Landelijk Bureau Vluchtelingenwerk 
Nederland, advocaten, Pharos en andere hulpverleningsorganisaties. 



Domein 1: Samenleven in buurt en wijk 
Doelstelling is om de betrokkenheid binnen de dorpen en kernen te vergroten. Een belangrijke voorwaarde voor 
deze betrokkenheid is dat mensen elkaar kennen. Mensen die elkaar kennen, helpen elkaar eerder en ook 
dreigende vereenzaming valt dan eerder op. Verder verwachten we dat mensen die elkaar kennen een ander 
eerder aanspreken op het leefbaar houden van de wijk en de buurt. 

Socioruimtes 
Het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven waardoor mensen zelf vorm en inhoud aan hun 
eigen woon- en leefsituatie kunnen geven is een belangrijk doel binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Binnen de socioruimtes worden activiteiten 
ontwikkeld, waaronder het Samen Eten, om het sociaal isolement te doorbreken. De 
behoefte aan socioruimtes is groot. Op dit moment zijn er twee socioruimtes in Nijverdal, een 
in Hellendoorn en een in Haarle. In 't Kruud'nhuus is er een "Samen Eten" activiteit, getracht 
wordt om deze activiteit naar de overige wijkcentra uit te breiden. 

Doelstelling 
Sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen door de organisatie van ontmoetingsruimtes 
voor en door senioren. 

Doelgroep 
Inwoners van de gemeente Hellendoorn. 

Werkwijze 
Initiatieven van vrijwilligers worden, in overleg met de gemeente, getoetst aan de 
doelstelling. Indien relevant wordt de ondersteuning opgezet. De ondersteuning verloopt 
volgens het patroon van inventarisatie, doelstelling, uitvoering en evaluatie waarbij de 
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de vrijwilligers ligt. 

Resultaten 
Vrijwilligersorganisaties kunnen doelen bereiken waardoor sociaal isolement verminderd en 
sociale cohesie wordt vergroot, dit blijkt uit het feit dat 500 ouderen wekelijks gebruikmaken 
van deze voorzieningen. Het faciliteren en openstellen van de socioruimtes wordt uitgevoerd 
door ruim 200 vrijwilligers. 
De Cirkel biedt van maandag tot en met vrijdag op de ochtenden en middagen verschillende 
activiteiten, idem op de zondagmiddag, waarbij er voorafgaand samen wordt gegeten. Per 
activiteit zijn er gemiddeld 21 deelnemers 
Het Laarmanhuis in Haarle: Op de maandag (incl. 's avonds), woensdag en donderdag 
vinden er op de ochtend en middag activiteiten plaats. Op de vrijdag vinden er op de ochtend 
activiteiten plaats. Per activiteit zijn er gemiddeld 17 deelnemers 
In de Kruidenwijk: Op de woensdag "Samen Eten" met gemiddeld 15 deelnemers. 
De Eik draait op de woensdag, donderdag en vrijdag (ochtenden en middagen). Per dagdeel 
zijn er ongeveer 15 tot 20 bezoekers. Op de vrijdag "Samen Eten" met gemiddeld 10 
deelnemers. 
Bendien-Smitshof draait op de dinsdag- en woensdagochtend en vrijdagmiddag. Op 
donderdag de hele dag met gemiddeld 20 deelnemers. 
Senioren hebben d.m.v. een enquête aangegeven dat men tijdens de zomermaanden graag 
de activiteiten wil blijven bezoeken. In de praktijk is dit moeilijk i.v.m. het beschikbaar zijn van 
vrijwilligers. Ons doel is om de socioruimtes ook tijdens de zomerstop open te houden voor 
wekelijkse koffie/soos inloop zodat men de sociale contacten kan blijven onderhouden. Ook 
streven wij er naar om het activiteitenaanbod in de socioruimtes "De Eik"en "Bendien-
Smitshof' uit te breiden. 

Samenwerkingspartners 
Woningstichting, gemeente Hellendoorn, Zorginstellingen. 



Domein 1: Samenleven in buurt en wijk 
Doelstelling is om de betrokkenheid binnen de dorpen en kernen te vergroten. Een belangrijke voorwaarde voor 
deze betrokkenheid is dat mensen elkaar kennen. Mensen die elkaar kennen, helpen elkaar eerder en ook 
dreigende vereenzaming valt dan eerder op. Verder verwachten we dat mensen die elkaar kennen een ander 
eerder aanspreken op het leefbaar houden van de wijk en de buurt. 

Bunga Tandjung 
Bunga Tandjung is de stichting die zich inzet voor de belangen van de Molukse 
gemeenschap in de gemeente op het gebied van wonen en welzijn. In dit kader is met name 
de aandacht voor de Molukse cultuur van belang. Bunga Tandjung wordt bij hun streven 
ondersteund op basis van de werkplannen die door het bestuur van Bunga Tandjung worden 
gepresenteerd. 

Doelstelling 
Een samenleving waarin begrip en respect voor eikaars waarden en normen een 
vanzelfsprekendheid is. 

Doelgroep 
Molukse gemeenschap in de gemeente Hellendoorn 

Werkwijze 
Signalen en knelpunten vanuit de Molukse gemeenschap worden door het bestuur van 
Bunga Tandjung geïnventariseerd en verwerkt in werkplannen. Op basis van het overleg met 
St. De Welle wordt bepaald waar en op welke manier ondersteuning kan plaatsvinden. 

Resultaten 
Meningen en opvattingen van de Molukse gemeenschap klinken door in de besluitvorming 
van onder andere de gemeente en de Woningstichting. 
Leerresultaten van Molukse leerlingen verbeteren door ondersteuning van 
onderwijsprojecten. 

soort activiteit 

- maandelijks 
terugkerende activiteit 
- act. ihkv een uitwisseling 
met Ouderenbonden en 
Mol. stichtingen in regio 
- culturele act. ad hoc 

- culturele act. ihkv over
dracht van eigen cul-

doelgroep 

Molukse senioren 

Molukse senioren 
Ned. senioren 
Mol. senioren in regio 
totale samenleving in 
de gem. Hellendoorn 
Molukse 
jongeren/kinderen 

aant. vrijw. 

7 

10 

45 

10 

aant. deeln. 

30 per keer 

45 - 65 per 
keer 

100-200 

25 -50 

frequentie 

1xp/mnd 

4x p/jr 

1xp/jr 

4x p/jr 

tuur aan de volgende 
generaties Mol. kinderen 

Samenwerkingspartners 
Bewonerscommissie, Woningstichting, bestuur Bunga Tandjung, gemeente Hellendoorn. 



Domein 2: Opgroeien 
Doelstelling is het stimuleren dan wel in stand houden van voorzieningen en omstandigheden, die de ontwikkeling 
en groei van jongeren in de richting van maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke 
leven positief beïnvloeden. 
Doel is het ondersteunen bij de ontwikkeling naar een zelfstandig opererend individu. Daar waar dit nodig is 
worden interventies gepleegd om dit te bevorderen. 

't Honk - Jongerenwerk 
Het is belangrijk dat jongeren een ontmoetingsplaats hebben waar ze zelf vorm en inhoud 
aan kunnen geven. Onder deskundige begeleiding leren de jongeren vaardigheden die onder 
andere van belang zijn voor het toekomstige vrijwilligerswerk van deze jongeren. 

Doelstelling 
De positie van de jongeren in de samenleving versterken door het leren dragen van 
verantwoordelijkheden en het aanleren van sociale vaardigheden. 

Doelgroep 
Jongeren in de gemeente Hellendoorn. 

Werkwijze 
Organisatie van activiteiten voor en door jongeren vindt vanuit 't Honk plaats en is bedoeld 
voor alle jongeren. Het is een basisvoorziening waar jongeren leren verantwoordelijkheid te 
dragen en waar een lichte vorm van hulpverlening middels gesprekken kan plaatsvinden. 
Voor en door jongeren is een belangrijk uitgangspunt. Enerzijds vanwege het draagvlak van 
de activiteiten en anderzijds vanwege het aanleren van vaardigheden. 
Vrijwilligersgroepen binnen het jongerenwerk zoals bargroep, activiteitengroep en algemeen 
bestuur worden gebruikt om jongeren verantwoordelijkheden te leren nemen. 
Spelmateriaal dat als methodisch middel gebruikt wordt om met de jeugd te werken zowel 
individueel als groepsmatig. Denk hierbij aan het in contact brengen van twee straatgroepen 
d.m.v. een Playstation- of pooltoemooi. 
Het houden van preventie gesprekken/voorlichtingen rondom relevante onderwerpen. 
Lichte vorm van hulpverlening middels gesprekken met individuen. 
Ondersteuning voor huiswerk/school. 

Resultaten 
De exploitatie, voor en door jongeren, van het Jongereninioopcentrum 't Honk van 6 
dagdelen per week met een klantenkring van 65 jongeren. De jongeren zorgen op vrijwillige 
basis voor de exploitatie (20 vrijwilligers). 
Specifiek voor meiden is er 1 dagdeel per twee weken een activiteit gericht op actuele 
thema's waar deze groep mee te maken krijgt. Het meidenwerk heeft een klantenkring van 
15 meiden. 
De vakantieactiviteiten (zomer- en kerstvakantie) door en voor jongeren waar 50 jongeren 
aan deelnemen. 
Een jaarlijkse "Open Huis" activiteit voor ouders, jongeren. Deelname 60 personen. 
Een Jongerenwerkgroep (10 personen) voor een nieuw Jongerencentrum staat gereed om in 
actie te komen. 

Sportbuurtwerk 
Naast activiteiten en opening van Jongereninioopcentrum 't Honk biedt het Sportbuurtwerk 
sportieve en wijkgerichte activiteiten aan voor de doelgroep 13 tot 18 jaar, toegespitst op 
jongeren die vanwege hun socialisatie en/of ontoereikende financiële middelen minder 
toegang tot sport hebben. Toeleiding naar sportverenigingen is het einddoel. Onder de 
activiteiten van het Sportbuurtwerk vallen de volgende onderdelen: 
Wekelijkse sportactiviteiten met een deelname van 25 jongeren. 
Inzet Sportmobiel; De sportbuurtwerker gaat 1 keer per week met de sportmobiel op pad en 
bereikt een klantenkring van 50 jongeren per dagdeel. 



In 2011 wordt er een structureel activiteitenaanbod gerealiseerd op het gebied van sport in 
de verschillende wijken van de gemeente Hellendoorn met een bereik van 25 jongeren per 
week. 

Samenwerkingspartners 
Jongeren, Politie, Straathoekwerk, Sportbuurtwerk, Onderwijs, Gemeente, React, 
Maatschappelijk Werk, Jeugdsosen, sportverenigingen, Tactus, Bureau Jeugdzorg, 
Scholengemeenschap Reggesteyn, Halt en Leerplichtambtenaar. 



Domein 2: Opgroeien 
Doelstelling is het stimuleren dan wel in stand houden van voorzieningen en omstandigheden, die de ontwikkeling 
en groei van jongeren in de richting van maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke 
leven positief beïnvloeden. 
Doel is het ondersteunen bij de ontwikkeling naar een zelfstandig opererend individu. Daar waar dit nodig is 
worden interventies gepleegd om dit te bevorderen. 

Outreachend Jongerenwerk 
In 2008 is in samenwerking met de gemeente de Ondersteuningsbehoefte van Jongeren in 
beeld gebracht. Hierbij geldt de verdeling: 
Groep 1: Alle jongeren 
Groep 2: Jongeren met een individuele problematiek 
Groep 3: Jongeren met (rand)crimineel gedrag 

Doelstelling 
De positie van de jongeren in de samenleving versterken door het leren dragen van 
verantwoordelijkheden en het aanleren van sociale vaardigheden. 

Doelgroep 
Jongeren in de gemeente Hellendoorn met individuele problematiek, (groep 2) 

Werkwijze 
Ten aanzien van jongeren draait alles om vertrouwen en contacten. Op de straat, binnen de 
JOP's, binnen activiteiten worden de contacten opgedaan en wordt de vertrouwensband 
opgebouwd. Op basis van dit vertrouwen worden de jongeren en/of overige gezinsleden 
toegeleid naar scholing, arbeid of hulpverlening. Het uiteindelijke doel is een medeburger die 
zijn verantwoordelijkheden kent. Werken aan de ontwikkeling houdt ook in begeleiding en 
ondersteuning van ouders en gezinnen. Er worden trajectplannen ten aanzien van toeleiding 
naar hulpverlening opgezet en deze worden na bespreking in het integrale netwerk 
uitgevoerd. De uitvoering ligt o.a. bij de outreachend jongerenwerker. De outreachend 
jongerenwerker loopt hiermee vooruit op de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en 
Gezin. Deelname aan diverse overleggen zoals het RisicoJongerenOverleg en het Jeugd en 
Veiligheid Overleg, dragen bij aan een betere verwerking van de signalering die door het 
outreachend jongerenwerk wordt gedaan. 

Resultaten 
Wekelijks heeft de outreachend jongerenwerker contact met ca. 50 jongeren. Deze jongeren 
maken deel uit van circa 8 verschillende groepen. 
Met de bezoekers van de JOP wordt de JOP opgeknapt. De huidige afspraken zoals deze in 
het convenant vastliggen, zullen worden geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. 
De afspraken die met de jongeren m.b.t. de hangplekken worden gemaakt, worden jaarlijks 
geëvalueerd. 
Minimaal een groep per jaar wordt naar 't Honk verwezen en daarop gemonitoord. 
Met betrekking tot de centrumproblematiek wordt er samen met Handelsbelangen een 
trainingsmogelijkheid aangeboden voor winkeliers. 
In samenwerking met het voortgezet onderwijs worden er door het outreachend 
jongerenwerk drie maal per jaar weerbaarheidstrainingen aangeboden aan eerstejaars 
leerlingen. 
Het outreachend jongerenwerk wil de relatie met ouders verbeteren door een voorlichting te 
geven over het internetgebruik van jongeren. 
Wekelijks worden er sportactiviteiten georganiseerd voor jongeren uit de diverse wijken. 
Twee keer per jaar is er een wjjkoverstjjgende activiteit. 

Samenwerkingspartners 
Jongeren, Politie, 't Honk, Gemeente, Onderwijs, Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, 
Tactus en Halt. 



Domein 2: Opgroeien 
Doelstelling is het stimuleren dan wel in stand houden van voorzieningen en omstandigheden, die de ontwikkeling 
en groei van jongeren in de richting van maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke 
leven positief beïnvloeden. 
Doel is het ondersteunen bij de ontwikkeling naar een zelfstandig opererend individu. Daar waar dit nodig is 
worden interventies gepleegd om dit te bevorderen. 

Netwerken Jongerenwerk 
In 2008 is in samenwerking met de gemeente de Ondersteuningsbehoefte van Jongeren in 
beeld gebracht. Hierbij geldt de verdeling: 
Groep 1: Alle jongeren 
Groep 2: Jongeren met een individuele problematiek 
Groep 3: Jongeren met (rand)crimineel gedrag 

Doelstelling 
De positie van de jongeren in de samenleving versterken door het leren dragen van 
verantwoordelijkheden en het aanleren van sociale vaardigheden. 

Doelgroep 
Jongeren in de gemeente Hellendoorn met individuele problematiek, (groep 2 en 3) 

Werkwijze 
In veel gevallen is er bij problematiek van en met jongeren sprake van een multi-problem 
situatie. Dat houdt in dat er meerdere instanties betrokken worden bij de hulpverlening. Dit 
vereist afstemming en coördinatie en in sommige gevallen doorzettingsmacht. Voor deze 
werkzaamheden zijn netwerken opgezet die integraal de multi-problem situatie aanpakken. 
Werkzaamheden in dit kader zijn: 
• Toeleiding en monitoring naar de (geïndiceerde) zorg in geval van hulpvragen. Het 

Jeugd Hulp Team (JHT) geeft vorm aan deze functie. 
• Samenstellen en uitvoering geven aan Plan van Aanpak en het bewaken hiervan in 

geval van overlast door individuen en/of groepen. Vanuit Jeugd en Veiligheid/ 
Risicojongeren geeft de netwerkcoördinator invulling aan deze functie. 

• Coördineren en uitvoering geven aan gemeentebrede thema's zoals alcohol, drugs, 
gokken, agressie en loverboy. 

Resultaten 
Het JHT vergadert wekelijks en verwijst ca. 50 jongeren op jaarbasis naar hulpverlening. 
RisicoJongerenOverleg creëert zorgingangen voor ca. 35 jongeren. RJO is maandelijks. 
Het Netwerk Jeugd en Veiligheid volgt 8 overlastgevende en hinderlijke groepen op jaarbasis 
en stelt daarvoor een Plan van Aanpak op. Zitting is maandelijks. 
In overleg met de gemeente worden jaarlijks vier netwerkbijeenkomsten opgezet. 

Samenwerkingspartners 
Politie, 't Honk, Gemeente, Onderwijs, Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Tactus, 
Halt, Peuterspeelzaalwerk, Kinderopvang, Dimence, Straathoekwerk, Jongerenwerk, 
Bibliotheek, GGD, Leerplichtambtenaar en Thuiszorg. 



Domein 3: Vrijwilligers en mantelzorg 
Doelstelling is het stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van adequate ondersteuning aan 
vrijwilligers(organisaties), waardoor vrijwilligers niet alleen zelf actief meedoen in de samenleving maar door hun 
inzet ook andere mensen in staat stellen tot participatie en zelfredzaamheid. 

Maatwerk 
Maatwerk verzorgt de frontoffice voor St. De Welle en wat betreft de informele zorg ook voor 
de St. Vrijwillige Thuiszorg. Maatwerk heeft zitting in het Huis van Cultuur en Bestuur van de 
gemeente Hellendoorn. Door de scheiding van frontoffice en backoffice binnen de 
organisatie van St. De Welle kan efficiënter gereageerd worden op vragen uit de 
samenleving. 

Doelstelling 
Stimulering en optimalisering van het vrijwilligerswerk en de informele zorg door het 
vervullen van de frontoffice voor St. De Welle en de St. Vrijwillige Thuiszorg. 

Doelgroep 
Personen, groepen en organisaties in de gemeente Hellendoorn. 

Werkwijze 
In nauwe samenwerking met Loket Welzijn worden alle (hulp)vragen die betrekking hebben 
op vrijwilligerswerk en informele zorg beantwoord binnen maximaal drie werkdagen. Als de 
(hulp)vraag binnen die termijn niet is beantwoord, wordt contact opgenomen met de 
(hulp)vrager over het te volgen traject. 
Vrijwilligersvacatures worden opgeslagen in zichtmappen en via internet en media bekend
gemaakt. Daadwerkelijke matching vindt plaats via de Vrijwilligersvacaturebank. 
Er worden continu activiteiten ontwikkeld om Maatwerk meer onder de aandacht van de 
burgers te brengen. Daarnaast worden projecten geïnitieerd om inwoners van de gemeente 
Hellendoorn te enthousiasmeren om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Op aanvraag wordt voorlichting gegeven over de activiteiten van Maatwerk. 
Activiteiten: 
Vrijwilligers Vacaturebank: 8 vrijwilligers. 
Eens per maand is er een bijeenkomst met de vrijwilligers van de Vrijwillige Vacaturebank. 
Senioren voor Hellendoorn; een inloopmiddag of avond voor 63-plussers. 
Mooi Meegenomen: 24 vrijwilligers. 
2 maal per jaar worden bijeenkomsten met de vrijwilligers van Mooi Meegenomen 
georganiseerd. Daarnaast worden 6 maal per jaar bijeenkomsten georganiseerd om het 
programma van Mooi Meegenomen te maken. 
Servicedienst: 60 vrijwilligers. 
Minstens 4 maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd met de vrijwilligers van de 
Servicedienst. 
Platform vrijwilligers in zorg en hulpverlening: 
2 maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd rondom een thema om de 
samenwerking te bevorderen en duidelijk te maken wie waar dient te zijn bij bepaalde 
problematiek. Men wordt op de hoogte gehouden van de informele zorg die nieuw is in de 
gemeente Hellendoorn. 

Resultaten 
Alle inwoners van de gemeente zijn op de hoogte van de mogelijkheden van Maatwerk. 
Wekelijks worden 100 vragen over vrijwilligerswerk en informele zorg beantwoord. Jaarlijks 
worden 60 vrijwilligers bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Wekelijks worden 20 hulpvragen 
door de inzet van vrijwilligers opgelost. Jaarlijks vinden er 500 verrichtingen ten behoeve van 
Broem, Belasting (en Orde op Zaken) en Mooi Meegenomen plaats. 



Samenwerkingspartners 
Backoffice van St. De Welle, waaronder Vrijwilligerscentrale, Steunpunt Minima etc. 
Alg. Hulpdienst Haarle, Diaconie, Gemeentelijke afdelingen als Loket Zorg en Welzijn, WMO-
backoffice, Burgerzaken, CWI, Hulpfonds, Kerken, Rode Kruis, St.Vrijwillige Thuiszorg, 
Zonnebloem. 
Professionele organisaties: o.a. Thuiszorgorganisaties als Attent en TNWT/ ZorgAccent; 
Dimence; Huisartsen. 



Domein 3: Vrijwilligers en mantelzorg 
Doelstelling is het stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van adequate ondersteuning aan 
vrijwilligers(organisaties), waardoor vrijwilligers niet alleen zelf actief meedoen in de samenleving maar door hun 
inzet ook andere mensen in staat stellen tot participatie en zelfredzaamheid. 

Vrijwilligerswerk 
St. De Welle kent een vrijwilligersbeleid ten behoeve van de vrijwilligers die verbonden zijn 
aan de organisatie. Daarnaast ondersteunt St. De Welle het vrijwilligerswerk in de gehele 
gemeente. Intern wordt er aandacht geschonken aan een helder vrijwilligersbeleid, 
deskundigheidsbevordering en aan de activering en waardering van vrijwilligers. Extern 
wordt er aandacht geschonken aan vrijwilligersbeleid (verbinden en makelen via Maatwerk, 
vertalen, verbreiden, versterken, verankeren van vrijwilligerswerk), waardering vrijwilligers, 
vrijwilligers en bedrijfsleven (MBO, beursvloer), jongeren en vrijwilligerswerk 
(maatschappelijke stages) en NL DOET. In 2011 is er extra aandacht voor het Europees 
Jaar van de Vrijwilliger, Senioren voor Hellendoorn en het aanvragen van het keurmerk voor 
steunpunten vrijwilligerswerk. 

Doelstelling 
Vrijwilligers in de gemeente Hellendoorn zijn enthousiast en gemotiveerd om zich in te 
zetten. 

Doelgroep j 
De gehele bevolking van de gemeente met aandacht voor de jongeren en de jongere 1 
senioren. I 

Werkwijze ; 
Voor de vrijwilligers verbonden aan St. De Welle wordt een klimaat geschapen waarin de j 
vrijwilliger geënthousiasmeerd en gemotiveerd wordt. Er wordt onder andere aandacht j 
geschonken aan werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers, vrijwilligers- j 
overeenkomsten, een transparant vrijwilligersbeleid, registratie, vrijwilligersnieuwsbrief "Een j 
blik vooruit", jubilea, vrijwilligersdag, vrijwilligersattentie en een vrijwilligersactiviteit. j 
Ten behoeve van het vrijwilligerswerk in de gemeente: § 
Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. S 
Het verstrekken van informatie en advies over vrijwilligerswerk in het algemeen en specifiek j 
over wet- en regelgeving, verzekeringen, innovaties, arbobeleid enz. enz. j 
Het behartigen van de belangen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in het algemeen bij alle j 
relevante groepen en organisaties met als doel een goede en volwaardige positie. j 
De bekendheid van vrijwilligerswerk en het steunpunt vrijwilligerswerk vergroten. j 
Kennis en vaardigheden van vrijwilligers vergroten. j 
Vrijwilligers(organisaties) informeren en motiveren tot innovaties t.a.v. vrijwilligerswerk. j 
Aanboren van nieuwe doelgroepen 1 

i 
Resultaten ! 
Ruim 500 vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatiedoelstellingen van St. De Welle. | 
Vrjjwilligersprjjs met 280 bezoekers. i 
Ruim 20.000 hits op de website. | 
300 leerlingen lopen maatschappelijke stage. j 
300 leerlingen doen mee aan NL DOET. 1 
Ruim 20 vrijwilligersorganisaties bieden een plaats aan op NL DOET. j 
Ondernemers van de Business Club werken mee aan NL DOET. I 
4 matches in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. ! 

Samenwerkingspartners f 
Gemeente Hellendoorn, Movisie, NOV, het bedrijfsleven, CSG Reggesteyn, | 
vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hellendoorn, individuele vrijwilligers. | 



Domein 4: Meedoen makkelijker maken 
Doelstelling is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van ouderen en mensen met een beperking. 

Ouderenadviseur 
Dooreen steuntje in de rug kunnen senioren langer zelfstandig wonen. De ouderenadviseur 
kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. In dit geheel is wel de trend gaande dat senioren 
langer dan voorheen, zonder hulp, zelfstandig kunnen wonen. Bij degenen die hulp nodig 
hebben is de problematiek echter intenser en specifieker. 

Doelstelling 
Senioren en mensen met een beperking, die tengevolge van toenemende problemen en een 
afnemend probleemoplossend vermogen de eigen woon- en leefsituatie tijdelijk of blijvend 
niet op eigen kracht kunnen organiseren, worden ondersteund waardoor ze langer 
zelfstandig kunnen wonen. 

Doelgroep 
Burgers met een beperking, senioren. 

Werkwijze 
De ouderenadviseur werkt op de terreinen wonen, welzijn en zorg. In samenwerking met de 
gemeente worden alle senioren van 75-plus aangeschreven. De senioren geven zelf aan of 
zij bezoek wensen van een seniorenvoorlichter. Daarnaast kunnen er ook signalen via het 
Zorgloket of via Maatwerk komen. De ouderenadviseur begeleidt en ondersteunt de 
vrijwillige seniorenvoorlichters. De seniorenvoorlichters gaan in principe eenmalig bij de 
senioren op bezoek. Indien noodzakelijk wordt een vervolg afgesproken. Dit gaat in overleg 
met de ouderenadviseur. De adviseur informeert, adviseert, verwijst, bemiddelt en 
coördineert. 
Door het opzetten van een senioren gezondheidsconsultatie voor 65-plussers samen met 
Zorgaccent/ TNWT worden de senioren preventief benaderd om zo ook problemen te 
signaleren en in kaartte brengen. 
Senioren of mensen met een beperking die vereenzamen kunnen gebruikmaken van het 
project Geluksbudget. In dit project worden mensen handvatten gegeven om de draad van 
hun leven weer op te pakken. 

Resultaten 
Er zijn maandelijks contacten met de 18 seniorenvoorlichters. 
De seniorenvoorlichters signaleren tijdens huisbezoeken en geven door aan de 
ouderenadviseur. Ook via derden komen signalen binnen. 
Er worden 300 senioren bezocht in het kader van Senioren Eigen Kracht. 
Door preventieve gesprekken tijdens de senioren gezondheidsconsultatie mensen activeren 
en motiveren tot een gezonde levenswijze waardoor minder vraag naar zorg. 
Mobiliteit van ouderen is vergroot, meer sociale contacten. Positief effect op vrijwilligers (met 
name 55-plussers). 

Samenwerkingspartners 
Organisaties in de gemeente Hellendoorn, gemeente Hellendoom. 



Domein 4: Meedoen makkelijker maken 
Doelstelling is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van ouderen en mensen met een beperking. 

Maaltijdvoorziening 

Samen Eten 
Senioren krijgen een gezonde en betaalbare maaltijd, waarbij het sociale contact voorop 
staat, zodat sociaal isolement en eenzaamheid wordt voorkomen. In socioruimtes wordt door 
vrijwilligers op weekdagen en eens per maand op zondagen gekookt. 

Maaltijdvoorziening Apetito 
Senioren willen graag zo lang mogelijk in de oude vertrouwde omgeving blijven wonen. In de 
meeste gevallen is dat met een geringe ondersteuning te realiseren. St. De Welle 
ondersteunt vrijwilligers op het gebied van maaltijdbezorging en Samen Eten om het langer 
zelfstandig laten wonen te kunnen realiseren. 

Doelstelling 
Senioren kunnen gebruikmaken van Samen Eten activiteiten en senioren kunnen langer 
zelfstandig wonen doordat zij, gebruikmakend van vrijwilligers, maaltijden op een voor hen 
aansprekende wijze thuisbezorgd krijgen. Uitbreiding van Samen Eten activiteiten en uit te 
leveren Apetito-maaltijden staan voor 2011 op de rol. 

Doelgroep 
Senioren en mensen met een beperking. 

Werkwijze 
Senioren en mensen met een beperking geven via St. De Welle aan gebruik te willen maken 
van het Samen Eten in één van de socioruimtes. 
Senioren en mensen met een beperking geven via St. De Welle aan langer zelfstandig te 
willen wonen en daarbij ondersteuning van het leveren van maaltijden nodig te hebben. 

Resultaten 
Samen Eten: 
In Haarle (Laarmanhuis) wordt op donderdag de hoofdmaaltijd van een Hotel betrokken. Het 
aantal deelnemers per dag is ca. 20. Er zijn 5 vrijwilligers. 
In 't Kruudn'huus wordt wekelijks op de woensdag gekookt m.b.v. Apetito-systeem. Er zijn 
gemiddeld 18 deelnemers en er wordt door 12 vrijwilligers gekookt. 
In Socioruimte De Cirkel wordt er 5 dagen in de week een maaltijd verzorgd en eens per 
maand op zondag. Het aantal deelnemers ligt rond de 80 en hiervoor staan 34 vrijwilligers 
klaar. 
Sinds februari 2009 is er in socioruimte De Eik in Hellendoorn gestart met het Samen Eten 
m.b.v. Apetito-systeem. Wekelijks wordt er op de vrijdag aan ca. 13 mensen een maaltijd 
verstrekt door 6 vrijwilligers. 
In oktober 2009 is met het Samen Eten gestart in de Bendien-Smitshof. Wekelijks wordt op 
de donderdag aan ca. 11 personen een maaltijd aangeboden, verzorgd door 7 vrijwilligers, 
bestaande uit 2 vrijwilligers van St. De Welle en 5 medewerkers van De Burg. 
Apetito: 
Wekelijks wordt er aan ca. 60 personen op de woensdagochtend/avond maaltijden (7 stuks) 
uitgeleverd. Een groep van 15 vrijwilligers verzorgt deze service. 

Samenwerkingspartners 
Apetito, Bakkerij Nieuwenhuis, medewerkers De Burg, Hotel de Haarlerberg, St. Het 
Laarmanhuis, Socioruimtes 't Kruudnhuus, De Cirkel, De Eik en Bendien-Smitshof. 



Domein 4: Meedoen makkelijker maken 
Doelstelling is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van ouderen en mensen met een beperking. 

Alarmering 
Ouderen willen graag langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Het bezitten van 
een alarmapparaat maakt dit mogelijk. Met de Thuiszorgorganisatie is een samenwerking 
opgezet die helemaal past in de gedachte van de WMO. Vrijwilligers doen datgene wat door 
vrijwilligers gedaan kan worden. De zorg neemt de verantwoordelijkheid op het moment dat 
het noodzakelijk is, een en ander in goed overleg met de betrokkene. 

WMO-prestatieveld 
Voorzieningen voor het vergroten/ondersteunen van de zelfredzaamheid, maatschappelijke 
participatie en zelfstandig functioneren. 

Doelstelling 
Mensen in staat stellen langer zelfstandig te wonen. 
Ontlasting van de mantelzorg. 

Doelgroep 
Alle mensen met een sociale of lichamelijke beperking waarbij een alarmsysteem mee kan 
helpen langer zelfstandig te blijven wonen.. 

Werkwijze 
Mensen van bovenstaande doelgroep kunnen een personenalarm aanvragen. Vrijwilligers 
plaatsen het alarm en geven instructie. Door middel van mantelzorg of een zorgabonnement 
kan de zorgopvolging geregeld worden. 

Resultaten 
350 inwoners van de gemeente maken gebruik van de alarmering waarbij 105 op medische 
indicatie en 245 op sociale indicatie. Het aansluiten en afkoppelen wordt door getrainde 
vrijwilligers verricht, jaarlijks worden 110 nieuwe alarmeringen aangesloten en worden er 100 
afgesloten. De alarmopvolging kan door mantelzorgers en/of door de Thuiszorg worden 
verricht. 

Samenwerkingspartners 
ZorgAccent/TNWT, AVH/Carinova, Attent Thuiszorg.Thuiszorg Plus Twente. 



Domein 4: Meedoen makkelijker maken 
Doelstelling is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van ouderen en mensen met een beperking. 

MBVO 
Meer bewegen voor ouderen (MBVO) is in meerdere opzichten belangrijk. Het geeft senioren 
de nodige beweging en fitheid waardoor de zelfredzaamheid vergroot wordt. Verder is het 
belangrijk om contacten te houden om zodoende het sociale isolement te kunnen bestrijden. 
Onderdelen van MBVO zijn Zwemclub De Watersoos, Gymnastiekgroepen (bij sozen), 
Stijldansen, Countrydansen, Volksdansen, Fietsclub, Nordic Walking, Tai Chi, 
Seniorenfitness en Wandelclub. 

In opdracht van de belastingdienst moet het vergoedingsysteem van docenten veranderd 
worden. Dit kan consequenties hebben voor de activiteiten die in het kader van de MBVO 
plaatsvinden. 

Doelstelling 
Het isolement van senioren voorkomen door een activiteit aan te bieden waarbij zij 
gezamenlijk kunnen bewegen, contacten kunnen opdoen en in beweging blijven. 

Doelgroep 
Senioren in de gemeente Hellendoom. 

Werkwijze 
De ondersteuning is vooral voorwaardenscheppend gericht. De docenten en de deelnemers 
bepalen de inhoud van de activiteiten. St. De Welle zorgt voor de omstandigheden door de 
huur, de vergoedingen en de deelnemersbijdrage te regelen. 

Resultaten 
Ouderen zijn fitter, hebben sociale contacten, groepsgebeuren, preventief 
bewegingsapparaat is getraind waardoor er minder klachten ontstaan. 

soort activiteit 

- zwemmen/Watersoos 
- gymnastiekgroepen 
(bij sozen) 
- stijldansen 
- countrydansen 
- volksdansen 
- fietsclub 
- wandelclub 
- Tai Chi 
- Seniorenfitness i.s.m. 
DRW 

aant. doe. 

6 
8 

1 
1 
3 

1 

aant. vrijw. 

6 
8 

2 
2 
3 
4 
4 
6 

aant.deeln. 

300 
150 

24 
22 
54 
20 
18 
96 
20 

aant. gr. 

15 
9 

1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 

frequentie . 

6 x p/wk 
30x p/jr 

30x p/jr 
30x p/jr 
30x p/jr 
20x p/jr 
20x p/jr 
30x p/jr 
1xp/wk, gehele 
jaar door 

Samenwerkingspartners 
Wijkcentra, Bunga Tandjung, het Ravijn, gemeente Hellendoom, provincie Overijssel, 
huisartsen, Wilgenweard, fysiotherapeuten, DRW-fitness Centrum, Tai Chi-docent, Nijha BV. 



Domein 4: Meedoen makkelijker maken 
Doelstelling is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van ouderen en mensen met een beperking. 

Sport en Spel 
Activiteiten gericht op senioren ter vergroting van de sociale vaardigheden en de onderlinge 
contacten. Senioren blijken hiervoor grote belangstelling te hebben. Activiteiten zijn 
Koersbal, Kaarten, Sjoelen, Rummicub, Bridgen, Biljarten, Bowlen, Schaken. 
Daarnaast spelen ook de soos-activiteiten een belangrijke rol in het vergroten van de sociale 
vaardigheden en de onderlinge contacten. De sozen waar St. De Welle ondersteuning aan 
verleent zijn soos De Blokkendoos, soos Haarle, soos Groot Lochter, soos De Eik, soos De 
Cirkel, soos Hülsen, soos Marie, soos Bendien-Smitshof en soos Kulturhus Kruidenwijk. 

De sozen Het Spectrum en Noord zijn vanwege te weinig deelnemers gestopt met hun 
activiteiten. Er zijn drie nieuwe sozen gestart t.w. soos De Eik, soos Bendien-Smitshof en 
soos Kulturhus Kruidenwijk. In het afgelopen jaar 2010 werden er open dagen georganiseerd 
voor de sozen De Cirkel, De Eik, Bendien-Smitshof en Kulturhus Kruidenwijk. 
Het streven is hierbij middels het promoten van de verschillende activiteiten nieuwe 
deelnemers te mobiliseren. Daarnaast zal ook aandacht worden gegeven aan de activiteiten 
die op dat moment nog niet aanwezig zijn bij de vier bovengenoemde sozen. 

Doelstelling 
Ouderen kunnen langer maatschappelijk functioneren door deel te nemen aan de sport- en 
spelactiviteiten waardoor zij veel sociale contacten hebben en waardoor zij langer fit blijven. 

Doelgroep 
Senioren in de gemeente Hellendoorn. 

Werkwijze 
In wijken en buurten zijn activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Deelname zorgt 
voor versterking van het onderlinge contact en voor de versterking van de sociale cohesie. 
Begeleiding en deelnemers zorgen voor de inhoud van de activiteit om zodoende het 
draagvlak te behouden. De organisaties draaien zelfstandig waarbij St. De Welle de 
voorwaardenscheppende kant verzorgt. 

Resultaten 
Ouderen nemen deel aan voor hen interessante activiteiten, blijven langer fysiek en mentaal 
actief. Ze hebben sociale contacten en ze horen bij een club. 

soort activiteit 

koersballen 
sjoelen 
bridgen 
bowlen 
kaarten 
rummicub 
biljarten 
schaken 
schilderen 

aant. vrijw. 

9 
9 
2 
4 
9 
4 
3 
2 
6 

aant. deeln. 

45 
90 
12 
30 
70 
25 
25 
14 
24 

aant. gr. 

3 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 

frequen 

34x p/jr 
30x p/jr 
30x p/jr 
30x p/jr 
30x p/jr 
30x p/jr 
34x p/jr 
30x p/jr 
30x p/jr 

Samenwerkingspartners 
Gemeente, wijkcentra, Bunga Tandjung, dansinstructeur, Nijha BV. Kulturhus Kruidenwijk 



Domein 4: Meedoen makkelijker maken 
Doelstelling is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van ouderen en mensen met een beperking. 

Sociaal culturele activiteiten 
Sociaal culturele activiteiten omvat een bont palet van uiteenlopende activiteiten: 
Seniorentoneelclub Welzijnskomedie; Salonorkest Hellendoorn-Nijverdal en omstreken 
"Sohno"; Schilderclub Pro Ecclesia en De Cirkel; 
Handwerkgroepen bij Sozen Het Laarmanhuis en Hellendoorn; Creatieve groepen; 
Ontmoetingsbijeenkomsten zoals Preuverieje, Nieuwjaarsbijeenkomst, Talent van Eigen 
Bodem; Broem; Reisvereniging; Internetcafé Haarle, Nijverdal. 

Naast de jaarlijks terugkomende activiteit, de Broem, opfriscursus rijvaardigheid voor 
senioren, wordt in het jaar 2011 in samenwerking met de gemeente Hellendoorn en de W N 
een fietscursus voor senioren gestart. Hierbij gaat het om de verkeersveiligheid van de 
fietsende senioren te vergroten. 
De parkeergarage is een onbekend fenomeen in deze gemeente. In samenwerking met de 
gemeente Hellendoorn wordt de doelgroep senioren aangeleerd om te parkeren in een 
parkeergarage. 

Doelstelling 
Ouderen kunnen langer maatschappelijk functioneren door deel te nemen aan activiteiten 
waardoor zij veel sociale contacten hebben en waardoor zij langer fit blijven. 

Doelgroep 
Senioren in de gemeente Hellendoorn. 

Werkwijze 
De verschillende organisaties bieden ouderen activiteiten onder leiding van een aantal 
vrijwilligers. De organisaties draaien zelfstandig met financiële en inhoudelijke ondersteuning 
van St. De Welle. 
De Culturele Commissie organiseert ontmoetingsbijeenkomsten met een cultureel tintje. 

Resultaten 
soort activiteit 
Salonorkest Sohno 
Bloemschikken 
Schilderclub 
Creatieve groepen 
Handwerkgroepen 
Bingo 
Ontmoetingsbijeenk.: 
N ieuwjaarsreceptie 
Preuverieje 
De Welle dag, zomeract. 
Hobbybeurs 
Broem/opfriscursus 
Internetcafé 
Fietscursus 
Parkeergarage 

Samenwerkingspartners 
Thuiszorg Noord West Twente, Zorgcentra, Hervormd Centrum, gemeente Hellendoorn, 
Rijschoolhouders, Veilig Verkeer Nederland. 

aant. doe. 
1 

1 

4 

aantvrijw. 
2 
18 
4 
4 
2 
2 

14 
14 
17 
14 
4 
4 
6 
4 

aant. deeln 
28 
130 
16 
40 
14 
50 

200 
300 
350 
450 
90 
70 
60 
40 

aant. gr 
1 
10 
2 
4 
1 
1 

3 
2 
2 
4 

frequentie 
30x p/jr 
1xp/2wk 
1xp/2wk 
1xp/wk 
1xp/wk 
30x p/jr 

1xp/jr 
1xp/jr 
1x p/jr 
1x p/jr 
1xp/jr 
1x p/wk 
1xp/jr 
1xp/jr 


